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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 marca 2020 roku - czwartek 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 

Już przybyła wiosna miła 

 

Środki dydaktyczne, 
pomoce do 

wykorzystania, adresy 
stron, linki, 

Nauczyci
el 

nadzoruj
ący 

1 Edukacja 
przedszkoln
a 

 Obserwowanie  wiosennej pogody. Rozmowa z dzieckiem na temat  zaobserwowanych zmian w 

przyrodzie. Rozmowa o długości dnia i nocy na wiosnę, przypomnienie nazw wiosennych kwiatów, 

dostrzeganie kwiatów na gałęziach drzew forsycja, bazie, kwitnąca leszczyna, kwiaty w 

ogródkachciemierniki, przylaszczka, przebiśniegi, krokusy. Zwrócenie uwagi dzieci na zmiany 

zachodzące w świecie przyrody dłuższy dzień, więcej słonecznych dni, wyższe temperatury, opady – 

czynniki sprzyjające rozwojowi roślin 

1. Ada opowiada – układanie ilustracji do opowiadania.  

( Wycinanka- : „Wiosenny spacer”, makieta i sylwety, nr 42)  

Ada  lubi wiosnę. Świat staje się piękniejszy i wszyscy jakby weselsi. Nawet kot Timi częściej 

wskakuje na okienny parapet, może czuje, że słońce grzeje coraz mocniej? Ada położyła na stole 

kredki i papier. – Narysuję wiosnę – pomyślała i wzięła do ręki zieloną kredkę. Kiedy skończyła, 

pokazała swój rysunek Emilowi. Emil od razu odgadł, że to wiosna. Na pierwszym planie były dwa 

duże drzewa. Na gałęziach drzew Ada narysowała delikatne, wiosenne listki i malutkie różowe 

kwiatki. Na drzewie odpoczywała sroka, a pod nim – cztery wróble. Dalej Kamil zobaczył krzew 

obsypany małymi żółtymi kwiatkami. – To chyba forsycja" – pomyślał. Na skalniaku Ada umieściła 
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kwitnące bratki, tulipany i krokusy. Zielona trawa dumnie pięła się do góry ku słońcu, a nad 

krzakiem forsycji tańczyły dwa żółte motyle. �Ładna ta twoja wiosna!, Tam ramkę, może oprawimy 

rysunek i ozdobimy nim pokój" – zaproponował Kamil. 

  Ten tekst już zamieszczałam, ale nie mieliśmy wtedy wycinanki do pracy. 

2. Wiosenne kwiaty – praca plastyczna. Można skorzystać z wcześniej zamieszczanych linków i  

obejrzeć kwiaty wiosenne.                                                                                                                                                                  

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg              

Przypomnienie piosenki – „ Maszeruje wiosna”-  Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw 

3. Utrwalenie wiadomości o zmianach w przyrodzie zachodzących wiosną – uzupełnianie 

wypowiedzi rodzica. 

 Rodzic rozpoczyna wypowiedź, a dzieci uzupełniają ją, proponując zakończenie zdania, np.: 

 – W czasie wiosny przylatują...  (  ptaki z ciepłych krajów).  

– Wiosną kwitną...   (dzieci wymieniają nazwy kwitnących roślin). 

 – Wiosną często pada …. 

 – Opady deszczu… 

4. Wiosenne określenia – wskazywanie określeń i porównań do elementów wiosennej pogody. 

Rodzic  prezentuje dzieciom przysłowia, powiedzenia, porównania związane z pogodą i 

rozmawia o ich sensie, np.: 

 – Aby do wiosny… (na wiosnę wszystko się poprawi, będzie lepiej),  

– kapryśny jak wiosenna pogoda (tzn. zmienny), 

 – jasne jak słońce  (czyli wszystko jest zrozumiałe, oczywiste), 

s. 26 
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 – porwał się z motyką na słońce (podjął się zadania bardzo trudnego, niewykonalnego), 

 – leje jak z cebra (pada ulewny, rzęsisty deszcz), 

 – jak grom z jasnego nieba (coś stało się niespodziewanie, szybko). 

 Dzieci wymyślają własne „wiosenne określenia”, np.: wesoły jak słonko, promienna buzia, 

gorący całusek, pochmurna mina. 

Liczymy do 10. Praca tylko dla dzieci 6 –letnich w zeszytach. Przygotowane zbiory w których 

trzeba narysować tyle elementów  jaką wskazuje liczba lub wpisać liczbę odliczając 

narysowane elementy.(kolorujemy) 

Praca zaległa dla wszystkich: Ćwiczenia grafomotoryczne s. 26 

 

 

 
 

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. 
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2 Język 
angielski 

T: Take a crayon- poznajemy nazwy kolejnych 

czynności. 

Eat- jeść, drink- pić, sleep- spać, open- otwierać, take- 

wziąć/brać. 

Wykonam: 

Ćwiczenie 2 strona 48- Naklej naklejki( znajdują się do 

odklejenia w książce) 

Wysłucham i powtarzam słowa z nagrania. 

Link do nagrania https://cutt.ly/ytnjVpX 
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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. 
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