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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 marca 2020 roku - WTOREK
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

Kolory przedwiośnia.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna  Ćwiczenia i zabawy utrwalające:
1. Co to za kolor? - ćwiczenie doskonalące percepcję wzrokową.
Dziecko odnajduje i nazywa kolory pochodne i złamane np. 
jasnozielony
bladoróżowy
ciemnoniebieski
żółtozielony
Dziecko ma przed sobą rzeczy w różnych kolorach, szczególnie 
złamanych i rozbielonych. Prowadzący zabawę ma rzeczy(kartki) w 
czystych barwach np. białe, żółte, różowe, czerwone, zielone, 
niebieskie. Podnosi po kolei rzecz(kartkę) z prośbą, by dziecko nazwało
kolor. Następnie dziecko wybiera kolorowe rzeczy i porównuje z 
kolorem w czystej barwie, wskazuje różnice (np. ciemniejszy, 
jaśniejszy). Dziecko nadaje nazwy najlepiej opisujące każdy odcień
2. Taniec kolorów – zabawa badawcza(mieszanie barw)
Do każdej butelki dziecko wlewa wodę za pomocą kubeczka (w każdej 
butelce taka sama ilość wody). Następnie dodaje do 2 butelek farbę w 
kolorze – niebieskim, do 2 – czerwonym i do 2 – żółtym. Gdy woda w 
butelkach jest już zabarwiona dziecko wlewa do słoika wodę z 1 
butelki, potem z 2, łącząc barwy:niebieską z żółtą, czerwoną z żółtą i 
niebieską z czerwoną.
Rodzic z dzieckiem sprawdza, jakie kolory powstały i wspólnie 
wyciągają wnioski.
3. Chlap, plusk, kap – ćwiczenie ortofoniczne
Rodzic opowiada, a dziecko powtarza odgłosy: 
,,Marcowe słońce przygrzewa coraz mocniej, topnieje śnieg. Zsuwają 

Kartki (rzeczy) w różnych kolorach

farby w kolorze:niebieski, żółty, 
czerwony
6 przezroczystych butelek tej samej 
wielkości
3 słoiki o pojemności większej niż 
łączna pojemność 2 butelek
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się płaty śniegu z dachów i robią dużo hałasu:
bum,bum,łubudu,łubudu!
Kapie woda z lodowych sopli:
kap,kap,plum,plum.
Trzeba uważać, bo taki sopel, który wisi np. na dachu, może się 
oderwać i spaść na ziemię:
pac,pac.
I już po śniegu. Zostały tylko kałuże. Kiedy w nie wchodzimy, woda 
,,gada”:
chlap,chlup, chlap,chlup, plusk, plask, plusk, plask.

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.


