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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 31marca 2020 roku -wtorek 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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1 Edukacja 
przedszkolna 

 

1. Słuchanie opowiadania z cyklu; „Ada opowiada”. 

 Dzisiaj mama opowiadała mi historię o cebulce. Spróbuję ją powtórzyć. 

Była sobie cebulka, całkiem podobna do tych, które się je, ale mniejsza. Jesienią, kiedy liście na 

drzewach 

zaczęły żółknąć, jakaś mała ręka wzięła cebulkę i zakopała w ziemi – tak jak skarb. Cebulka wcale się 

nie 

zmartwiła. Jadła, piła, bo cebulki potrafią jeść i pić pod ziemią, a nawet trochę urosła: wypuściła 

korzonki 

i kiełek, to znaczy taki mały rożek. Potem zrobiło się jej zimno, na ziemię spadły liście, a jeszcze 

później 

śnieg. Cebulka wcale się tym nie przejęła, tylko zasnęła pod swoją żółto-brązowo-białą kołderką. 

Spała 

długo, aż pewnego razu coś ją obudziło. Robiło się coraz cieplej, twarda ziemia stawała się coraz 

bardziej 
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miękka i wilgotna. Znowu można było jeść i pić, a w dodatku coś strasznie ciągnęło cebulkę do góry. 

Nie 

mogła wyjść cała spod ziemi, ale wysunęła ten swój rożek. Rożek wydłużał się jak antena, zazielenił i 

najpierw 

wypuścił liście, a potem pączek. Oczywiście, nie taki do jedzenia, tylko mniejszy, zielony. Któregoś 

dnia, gdy słońce przygrzało naprawdę mocno, pączek się rozchylił. I okazało się, że na świecie pojawił 

się 

piękny żółty tulipan! 

W naszym ogródku też pojawiły się zielone rożki. Z nich rozwiną się kwiaty tulipanów. Mama 

przypomniała 

mi, że to ja jesienią sadziłam małe cebulki, więc też jestem bohaterką tego opowiadania! 

• Rozmowa na temat opowiadania: 

- O jakiej porze roku Ada posadziła tulipany? 

- Kidy tulipany zakwitną? 

- Czy uprawialiście tulipany? A może ktoś z was hodował  inne kwiaty? 

Co jest potrzebne do hodowli roślin? 

Omówienie ilustracji przedstawiającej etapy wzrostu tulipana: 
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2. Zakładanie wiosennej hodowli -kącik przyrody według następujących etapów: 

- ułożenie warstwy wat lub gazy w płaskim pojemniku i zwilżenie jej wodą, 

- wysianie nasion rzeżuchy lub fasoli na powierzchni z waty, 

- wspólne odnotowanie daty założenia hodowli w kalendarzu obserwacji, 

- ustawienie hodowli w miejscu przeznaczonym na kącik przyrody 

Określenie czynników wpływających na wegetację (wzrost, i rozwój) roślin (wilgotność, temperatura, 

światło) na podstawie materiałów i opowiadania „Ada opowiada”. 

Określenie i przestrzegania zasad opieki nad roślinami. 

3.Utrwalenie liczebników do 10. (K.P. 3 s. 66 z.1) 

4.Kolorowanie według instrukcji (K.P.3 s. 66z. 2) 

5. Utrwalenie nazw kwiatów wiosennych. (K.P.3 s.67 z. 1) 

6. Dopełnianie do 10. (K.P.3 s. 67 z. 2) 

7.Ćwiczenia z czytaniu – planszowa gra edukacyjna, zapoznanie dzieci z zasadami gry. 

Doskonalenie czytania ze zrozumieniem w zakresie poznanych liter. ( Wycinanka – Mistrz  czytania 

nr 49) 

2 Język 
angielski 

S: I know- powtarzamy materiał z rozdziału 6, rysujemy czynności, które potrafimy 

wykonać. 

 

Słownictwo czynne- swim- pływać, sleep- spać, climb- wspinać się, jump- skakać, 

run- biegać, eat- jeść, drink- pić, fly- latać. 

 

Wykonam: 

Zad.1/50 Popatrz na obrazki, nazwij jak najwięcej czynności po angielsku. 

 

Zad.2/50 Posłuchaj nagrania, staraj się powtórzyć. 

https://cutt.ly/utRXUpY 

 
Książka 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

https://cutt.ly/utRXUpY


 

Zad.4/51 Narysuję wybraną czynność, którą potrafię wykonać. 

 

 
 

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. 

 

 

 


