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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 marca 2020 roku - ŚRODA
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

Marcowe słońce
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Co widać i słychać za oknem? - dostrzeganie zmian w przyrodzie.
Dziecko podchodzi do okna i przygląda się uważnie temu, co za nim 
widać, co się dzieje. Rodzic zwraca uwagę na zmiany zachodzące w 
przyrodzie (odczuwalna wyższa temperatura, śpiew ptaków, zielona 
trawa itp.) Mówi o wydłużeniu się dnia – wcześniejsze poranki i 
późniejsze zapadanie zmroku. Dziecko może opisać widok za oknem.

2. Wiosna, lato, jesień, zima – utrwalenie tekstu i melodii piosenki.

3. Miś i pszczoły – doskonalenie percepcji wzrokowej i umiejętności 
liczenia
Dziecko przelicza pszczoły przy jednym ulu i dokleja owady przy 
drugim, żeby było ich tyle samo. Następnie rysuje drogę niedźwiedzia 
przez labirynt.

4.Raz słońce, raz ulewa – zabawa ruchowa ze skakaniem.
Rodzic kładzie w pokoju na dywanie 2 woreczki z kaszą lub  ryżem - 
„kamienie”. Na hasło: Słońce świeci – dziecko porusza się po dywanie 
w podskokach. Na hasło: Ulewa – wskakuje na „kamienie”.

5. Śnieg z deszczem – układanie rytmów według schematu.
Rodzic ma do dyspozycji po 2 rysunki kropli deszczu i śniegowych 
gwiazdek. Układa przed sobą krople i śnieżynki w rzędzie poziomo 
według własnego pomysłu (np. kropla – śnieżynka lub kropla – kropla - 
śnieżynka)  . Zadaniem dziecka jest powtórzenie kolejności sylwet i 
kontynuowanie jej do wyczerpania rysunków, które posiada.

https://www.youtube.com/watch?
v=ezVlg-NC2h0 

Karty pracy cz.3 str.17

woreczki z kaszą lub ryżem

rysunki śnieżynek i  kropli deszczu (po 
6 sztuk)
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Po trzykrotnym powtórzeniu pomysłów rodzica, dziecko prezentuje 
swoje propozycje.

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.


