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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 01 kwietnia 2020 roku - środa
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

Koncert ptasich śpiewaków. Lekki jak piórko.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Ptaszki – zabawa naśladowcza.
Dziecko jest ptaszkiem, który dopiero nauczył się poruszać i jeszcze nie 
umie szybko latać. „Ptaszek” wychodzi z gniazda – wstaje i powoli 
zaczyna podskakiwać; rusza skrzydełkami – rękami, rozgląda się. 
Przysiada, zbiera ziarenka z ziemi – dziecko stuka palcami w podlogę.

2. Czyj to głos? - ćwiczenia ortofoniczne, naśladowanie głosów ptaków.
Rodzic zachęca, by dziecko samodzielnie spróbowało naśladować 
ptasią„mowę”, np.:
 - bocian: kle,kle
 - kukułka: kuku
 - wróbelek: ćwir, ćwir, świr, świr
 - sowa: uhu,uhu,hu,hu
 - dzięcioł (puka w drzewo): puk,puk,puk
 - małe pisklęta wołają: pi,pi,pi,iiii,pi,pi,pi,iiii.
Jak jeszcze mogą odzywać się ptaki? Rodzic wymawia, dziecko 
powtarza, np.:
 - tirli, tirli (trudne!)
 - tir,tir,tir
 - titu titu,titu.
Jak jeszcze? - rodzic zachęca dziecko, by samo spróbowało wymyślić 
nowe „ptasie słowa”.
 

3. Wronka – wysłuchanie wiersza L.Krzemienieckiej, rozmowa na temat 
piór ptaków.
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Rodzic siedzi wraz z dzieckiem i recytuje wiersz.
Wronka
Czarna wronka raz krakała:
 - Kra,kra...
Chciałabym mieć piórka białe,
kra, kra... - 
Radzą wrony przyjaciółce:
 - Kra,kra...
Leć i wykąp się w rzeczułce
kra,kra... - 
Świeci rzeczka w blasku rannym,
plusk,plusk,
Weszła wronka jak do wanny,
chlust,chlust.
Na brzeg wyszła, zakrakała:
- Kra,kra...
Spojrzę w lustro, czym już biała,
kra,kra … - 
I ciekawie wronka zerka,
kra,kra...
Do rzeczki jak do lusterka,
kra,kra...
Ale chociaż po kąpieli,
kra,kra...
Żadne piórko się nie bieli,
kra,kra... 
Po wysłuchaniu wiersza rodzic zwraca się do dziecka:
 - Jakie marzenie miała wronka?
 - Co poradziły wronce jej przyjaciółki?
 - Czy udało się wronce zmienić kolor piór?
 - Czy ptaki mają różny kolor piór?
 - Do czego ptakom są potrzebne pióra?
Na koniec rodzic czyta jeszcze raz wiersz, a dziecko w odpowiednim 
miejscu wypowiada słowa: kra,kra.

4. Pióra i piórka – oglądanie i porównywanie ptasich piór.
Dziecko ogląda różnego rodzaju pióra i wskazuje różnice w ich 
wyglądzie. Następnie rodzic omawia budowę pióra. Wskazuje 
elastyczną oś, górną część pióra – stosinę i dolną (poniżej chorągiewki) -
dudkę. Ze stosiny wyrastają promienie, a z nich wyrastają promyki, 
które łączą się delikatnymi haczykami.
Każdy ptak ma kilka rodzajów piór:

Pióra kury, gołębia, gęsi, pawia



 - lotki – na skrzydłach, unoszące ptaka
 - sterówki – na ogonie, równoważące lot
 - puchowe – zabezpieczające przed wychłodzeniem
 - pudrowe (kakadu) – po rozkruszeniu służące do pielęgnacji.
Dziecko odnajduje omawiane elementy w naturalnych okazach.
Następnie nazywa kolory występujące w trenie pawia i słucha 
ciekawostek o tym pięknym ptaku:
 - pawi tren (kolorowe, długie pióra) nie jest ogonem
 - każde pióro w trenie kończy połyskujące „pawie oko”
 - tren jest podnoszony przez uniesienie sterówek znajdujących się pod 
nim
 - piękne pióra mają tylko samce – panowie
 - pawie spędzają noc na drzewach.

5. Piórka – ćwiczenia oddechowe.
Dziecko trzyma piórko. Na hasło dziecko unosi piórko do góry, bierze 
spokojny, głęboki wdech, puszcza piórko i za pomocą długiego wydechu
stara się jak najdłużej utrzymać je w powietrzu. Kolejne ćwiczenie: 
dziecko stara się tak dmuchać na piórko, by uniosło się jak najwyżej 
(silny wydech).

6. Sukienka w pawie oczka – karta pracy, rozwijanie mowy i logicznego 
myślenia.
Dziecko patrzy na obrazki w historyjce i próbuje ustalić ich kolejność.
Obrazek rozpoczynający historię powinno oznaczyć jedną kropką, a 
ostatni – czterema. Gdy dziecko skończy pracę, rodzic zachęca do 
opowiedzenia historyjki. Prosi, żeby dziecko zwróciło uwagę na pore 
roku w historyjce i powiedziało po czym ją rozpoznaje. Rodzic może 
zadawać pomocnicze pytania:
 - Na jaki pomysł wpadła dziewczynka podczas spaceru w parku?
 - Co przykuło uwagę dziewczynki?
 - Co dziewczynka zrobiła razem z mamą, gdy wróciły ze spaceru?
Opowiadanie dziecka można zakończyć pytaniem o to, czy przychodzą 
mu do głowy inne przykłady czerpania pomysłów z przyrody (np. 
sukienki w kwiaty, pióropusze, ubrania w motywy zwierzęce: cętki, 
paski, sztuczne futra, czapeczki dla dzieci z uszami, płetwy nurków, 
skrzydła samolotów).

7. Łabędź – improwizacja ruchowa do muzyki poważnej.
Dziecko przy muzyce naśladuje ruchem łabędzia. Swoją improwizację 
dopasowuje do tempa i charakteru słuchanego utworu.

piórko

karty pracy cz.3, s.21

„Łabędź” C. Saint – Saensa
https://www.youtube.com/watch?
v=RGwvFfE6qWc 
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religia
https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=jIt6drkOdRg        

https://www.youtube.com/watch?
v=qwDb0WJ2ioI&list=PL68BZk9-
kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH      

zachęcam do słuchania audycji codziennie na żywo w godz. 11-
12. Można odsłuchać o innej porze.
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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.




