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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 marca 2020 roku - piątek 
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 

Gdy za oknem pada wiosenny deszcz 

Środki dydaktyczne, 
pomoce do 

wykorzystania, adresy 
stron, linki, 

Nauczyciel 
nadzorujący 

1 Edukacja 
przedszkolna 

Czy w czasie deszczu dzieci się nudzą 

1.  Czy w czasie deszczu deszczu dzieci się nudzą?” 

Rodzic czyta dzieciom refren piosenki: 

W  czasie deszczu dzieci się nudzą 

To ogólnie znana rzecz. 

Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, 

Ale strasznie nudzą się w deszcz. 

Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania: 

- Czy  nudzicie się w czasie deszczu? 

- Jakie macie pomysły, żeby się nie nudzić? 
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- W co się możecie bawić, żeby nie oglądać bajek? 

- Jakie są wasze ulubione zabawy? 

2. Rodzic czyta dzieciom wiersz Ewy Szelburg- Zarębiny „Zamiast słuchać bajek”. 

Zamiast słuchać bajek 

Zamiast słuchać bajek 

mówionych wieczorem, 

chodź ze mną tą dróżką, 

co biegnie pod borem. 

Zaprowadzę ciebie 

do takiego miasta, 

gdzie są domy z cukru, 

a ulice z ciasta! 

Zaprowadzę ciebie 

w taki kraj daleki, 

gdzie mlekiem i miodem 

płyną wszystkie rzeki. 

Zaprowadzę ciebie 

do takiej księżniczki, 

co ma własny zamek 

i złote trzewiczki! 

Jeśli będziesz grzeczny, 

Przed zamkiem na błoniu 

 
 

(Karty pracy 3 s. 63 

z.1) 



Pozwoli ci jeździć 

Na prawdziwym koniu! 

Zapraszam teraz dzieci do zabawy klockami. Budujemy z klocków zamek dla księżniczki. 

Dziecko opowiada jak w jaki sposób go wybudowało , jak przebiegała praca. 

3. Rysowanie zamku według rysunkowej instrukcji. (Karty pracy 3 s. 63 z.1) 

Zbudujemy zamek; wprowadzenie litery „z”, „Z” 

4. Dzieci oglądają ilustrację z książki s. 104 -105, przedstawiającej zamek. 

To jest Zenek,(- K. s.104) a to jego zamek, który zbudował z klocków. Budowanie z drewnianych 

klocków to ulubiona zabawa Zenka. Zenek w przyszłości chce być konstruktorem. 

Rozmowa na temat ilustracji, których nazwy stanowią wyrazy podstawowe: „zamek’, „Zenek”. 

5. Wprowadzenie liter: z ,Z. 

Analiza wyrazów podstawowych: 

- podział na sylaby, głoski, 

- wyodrębnienie głoski „z” na początku wyrazu. 

- ustalenie cech głoski „z” - jako spółgłoski i w schemacie wyrazów zaznaczamy ją na niebiesko, 

- wskazywanie przykładów innych słów rozpoczynających się od głoski �z”. 

Analiza i synteza wyrazów podstawowych „Zenek” i „zamek”: 

- budowanie modelu  wyrazu z wykorzystaniem białych kartoników, 

- zastąpienie pierwszych kartoników literami �Z”, �z”, 

- zastępowanie pozostałych kartoników poznanymi już literami, 

- budowanie modelu wyrazu z podziałem na samogłoski(na czerwono) i spółgłoskami( na niebiesko). 

6. Utrwalenie litery – praca z książką. (K. 104 -105). 

Analiza wyrazów podstawowych: „zabawa”, „prezent”, „Zenek”. 



- podział wyrazów na litery i sylaby, 

- określenie położenia wprowadzonej litery(na początku, w środku), 

- czytanie sylab’ 

- czytanie tekstu do ilustracji, 

- czytanie tekstu ze s. 105, przez dzieci, które opanowały technikę czytania. 

7. Zabawa ruchowa „Słonko świeci – deszczyk pada”. Podnosimy ręce do góry i pokazujemy 

słoneczko, nadciągają chmury i pada deszcz – biegamy na paluszkach między kałużami (nie 

chlapiemy na rodziców). Możemy do zabawy zaprosić rodzeństwo i włączyć muzykę. 

Miłej zabawy!!! 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


