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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

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.

Nr.
Lekcji
wg.

planu

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Pączki nie do jedzenia
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Rozkwitają pączki kwiatów – zabawa muzyczno – ruchowa.
Dziecko trzyma chusteczkę higieniczną i przy muzyce improwizuje 
spokojny ruch. Na dźwięki deszczu i burzy dziecko kuca i nakrywa 
głowę chusteczką. Po deszczu wstaje i, stojąc w miejscu , zgniata 
chustkę w dłoniach (chowa chustkę tak, aby była niewidoczna). 
Następnie rodzic wycisza odgłosy wiosny a dziecko powoli rozchyla 
dłonie (chustka rozkłada się jak rozkwitające pączki kwiatów)i 
spokojnym krokiem spaceruje po pokoju.

2. Wiosna, lato, jesień, zima – utrwalenie tekstu i melodii piosenki.
Zabawa przy piosence – dziecko śpiewa i tańczy z rodzicem w kółeczku 
(zwrotkę w jedną stronę a refren w drugą).

3. Pączki – oglądanie gałązek drzew i krzewów.
Dziecko ogląda gałązki drzew i krzewów oraz ciastka – pączki.
Rodzic zadaje pytania a dziecko odpowiada.
-Jak nazywają się te ciastka?(pączki)
-Przyjrzyj się gałązkom; czy wiesz,  jak nazywają się te zgrubienia? 
(pączki)
- Które pączki nadają się do jedzenia? (ciastka)
- Kto zjada te pączki z gałązek?(zwierzęta np. królik)
- Co na wiosnę wyrasta z pączków na gałęziach?(liście, kwiaty)

4.Wiosenna paleta – rozpoznawanie i nazywanie kolorów 
charakterystycznych dla wiosny. Tworzenie rysunku z wykorzystaniem 
wiosennych barw.

Chusteczka higieniczna

https://www.youtube.com/watch?
v=07tsNO76hiw&t=11s 

https://www.youtube.com/watch?
v=o84-NtOs7LU 

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

gałązki drzew i krzewów(np. forsycja, 
wierzba płacząca)
ilustracja ciastek - pączków

Karty pracy cz.3 str.18
https://www.youtube.com/watch?
v=rANDOonihZg 

Anna Piechota
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Język angielski

Dziecko nazywa kwiaty i kolory przedstawione na obrazie, łączy 
barwne plamy z obrazem, jeśli dany kolor pojawia się na ilustracji.
Rysuje w ramce tulipany.

5. Widzące paluszki – doskonalenie percepcji zmysłowej.
Dziecko siedzi na dywanie. Przed nim są zgromadzone ubrania z 
różnego rodzaju materiałów o zróżnicowanej fakturze: gładka, lejąca 
tkanina, dzianina o grubych splotach, miękkie futerko syntetyczne, 
przedmioty o ciekawej strukturze, np.:pumeks, gąbka, czyścik 
kuchenny. Dziecko bierze przedmioty do rąk i bada ich miękkość, 
fakturę. Opisuje swoje wrażenia, mówi ,czy dotykanie ich sprawia 
przyjemność czy może drażni.
*Dodatkowo dziecko może z zawiązanymi oczami ponownie badać 
wybrane próbki, starając się odgadnąć, czego dotyka.
Przykłady pytań:
- Czy ten materiał jest miękki czy twardy, gładki czy szorstki, gruby czy 
cienki?
- Czy dotyk sprawia ci przyjemność, czy drażni? Dlaczego?

6. Look around – nauka piosenki. W kolejnych zwrotkach są:
a tiger – tygrys
a zebra – zebra
an elephant – słoń
a parrot – papuga
a giraffe – żyrafa
Proszę zachęcić dziecko do naśladowania zachowań zwierząt i 
wydawanych przez nie dżwięków

materiały o różnej fakturze, chustka 
na oczy

CD, nagranie 35

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.


