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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

Triumfalny powrót zieleni
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Słońce, deszcz, burza –  zabawa  muzyczno – ruchowa.
Rodzic akompaniuje do zabawy na bębenku. Dziecko odpowiednio 
reaguje na sygnały muzyczne. 
Rytm do marszu – średnio głośno(świeci słońce) : dziecko maszeruje po
obwodzie koła
Szybki akompaniament( kropelki deszczu) : dziecko biega
Głośne dźwięki (burza) : dziecko chowa się pod ścianą

2. Zielony kącik – przygotowania do założenia hodowli.
Rodzic prezentuje dziecku: 
 - cebule do posadzenia
 - nasiona do wysiania ( np. słonecznik, fasola, rzeżucha, zboże)
 - pojemniki do hodowli tradycyjnej ( doniczki, skrzynki)
 - pojemniki do hodowli hydroponicznej (wysokie szklanki lub słoiki)
Rodzic pyta, czy dziecko wie, jak nazywają się zgromadzone rzeczy, czy 
wie do czego służą. Dziecko może oglądać obiekty, brać je do rąk, 
wąchać. Wspólnie z dzieckiem rodzic przygotowuje miejsce na przyszłe 
hodowle na parapecie.

3. Nasza zielona hodowla – założenie hodowli roślin.
Dziecko zakłada równolegle hodowle w ziemi i w wodzie, co umożliwi 
obserwację tych samych roślin w różnych warunkach. Proponuję 
założyć hodowlę cebuli, rzeżuchy lub fasoli.
Uprawa w doniczkach z ziemią : dziecko wypełnia pojemnik do połowy 
ziemią, sadzi lub sieje wybrane nasiona, zasypuje ziemią i podlewa.
Hodowla w wodzie : dziecko z pomocą rodzica zakłada na słoik lub 
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wysoką szklankę gazę, mocuje ją gumką recepturką, wypełnia słoik 
wodą. Umieszcza cebulę lub fasolę tak, by częściowo były zanurzone w 
wodzie.
Pojemniki należy umieścić w miejscu dobrze nasłonecznionym i zadbać 
o systematyczną opiekę. 
* Zachęcam dzieci do codziennej obserwacji wzrostu, zachodzących 
zmian, a czterolatki do założenia ilustrowanego dziennika obserwacji.

4.Oznaki wiosny – rozpoznawanie pierwszych oznak wiosny.
Dzieci opisują zdjęcia i kolorują  ramki wokół tych zdjęć, które 
przedstawiają oznaki wiosny. Na dole strony rysują tyle liści, ile oznak 
wiosny znalazły.

5. Wiosenny bukiet – projekt z „Wycinanek – składanek”.
Zieloną kartkę z bloku w formacie A4 dziecko składa w harmonijkę 
wzdłuż dłuższego boku. Gotową harmonijkę dziecko składa na pół, tak 
aby powstało półkole, i skleja obie części ze sobą. Taki wachlarz należy 
nakleić na szeroki pasek sztywnego, zielonego kartonu. Następnie 
dziecko wypycha kwiaty tulipanów w różnych kolorach i przykleja je z 
jednej strony do zielonego wachlarza tak, żeby całość wyglądała jak 
piękny, wiosenny klomb.

6. Wiosenne kwiaty – oglądanie zdjęć i albumów przyrodniczych.
Dziecko opisuje zdjęcia, zwracając szczególną uwagę na kolory 
wiosennej roslinności.

7.  Look around – powtórzenie piosenki. Nazwy zwierząt:
a cat – kot
a bird – ptak
a dog – pies
a turtle – żółw
fish – ryba
Proszę zachęcić dziecko do naśladowania zachowań zwierząt i 
wydawanych przez nie dżwięków

Karty pracy cz.3 str.19
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Wjo_Q1OYTmY&t=75s 

Wycinanki – składanki – Wiosenny 
bukiet (nr 16), zielona kartka z bloku 
rysunkowego, klej

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

CD, nagranie 35
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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.


