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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.

planu

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna  Ćwiczenia i zabawy utrwalające:
1. Wiosna, lato,jesień, zima – przypomnienie i utrwalenie czterech pór 
roku. 
Rodzic nazywa kolejne pory roku podnosząc do góry obrazki z 
symbolami. Po kilku powtórzeniach tylko pokazuje obrazki, a dziecko 
nazywa pory roku. Rodzic sprawdza wiedzę dziecka, prosząc o 
dokończenie zdań:
Kończy się zima, bo nadchodzi...(wiosna)
Po lecie przychodzi zawsze...(jesień)
2. Marcowe rytmy – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność 
rytmów trójelementowych.
Rodzic układa początek rytmu:śnieżynka,słońce, kropla i prosi dziecko ,
by dołożyło następne obrazki zgodnie z kolejnością trzech pierwszych. 
Następnie dziecko nazywa wszystkie obrazki. Kolejny etap to 
dołączenie gestów:
śnieżynka – skrzyżowanie ramion na piersi
słońce – klaśnięcie nad głową
kropla – uderzenie dłońmi o kolana
Ostatni etap – dziecko tworzy rytm używając samych gestów.
3.Kałuża – ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie na kartce wokół 
małego punktu coraz większych kręgów .
Rodzic dziecku upuszcza na kartkę kroplę wody. Dziecko ołówkiem 
zakreśla kontur wsiąkniętej kropli. Rodzic mówi:
Wyobraź sobie, że jest to malutka kałuża. Ale spadł nowy deszcz i 
kałuża...zrobiła się większa. Narysuj, jak malutka kałuża stała się 
większa. Znów spadł deszcz i znów kałuża powiększyła się...Narysuj...

Obrazki z symbolami pór roku 
(narysowane lub wydrukowane):
zima – płatek śniegu
wiosna – jaskółka
lato – truskawka
jesień – jesienny liść

obrazki: śnieżynka, słońce, kropla
(każdy x 4)

kartka, ołówek, kropla wody
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Deszcz wciąż padał, a kałuża wciąż się powiększała …
Rysowanie kałuży trwa tak długo, aż kałuża zajmie powierzchnię całej 
kartki.
4.Piosenka ,,Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma”

Nauczanie  zdalne  wprowadzono  czasowo  w  okresie  zawieszenia  zajęć  w  związku  z  dynamicznie  rozwijającą  się  niebezpieczną  sytuacją  związaną  z  koronawirusem  (COVID-19)  
i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.


