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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 kwietnia 2020 roku - piątek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Obserwujemy przyrodę z bliska – opowiadanie. 
 1. „�Łąka” – zabawa twórcza. 
Prosimy dziecko, aby dokończyło zdanie: Kiedy myślę o łące, widzę… 
(np. zieloną trawę, latające pszczoły). 
2. Oglądanie zielników, albumów, atlasów ze zdjęciami traw i ziół rosnących na łące. 
Rozmawiamy z dziećmi na temat: W jakim celu ludzie zbierają zioła? Zapoznajemy dzieci  z nazwami 

popularnych traw i ziół (np. rumianek, pokrzywa). Zwrócenie  uwagi dzieciom, że dzieci  nie powinny zbierać 

ziół samodzielnie. 
 
Łąka, rośliny i zwierzęta:               https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4 
 
Mieszkańcy łąki, film edukacyjny:     https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 
 

 
3. Odgłosy łąki; https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 
Rozpoznawanie odgłosów zwierząt, które można spotkać na łące: 
- https://www.youtube.com/watch?v=fxLkVDCyUVg, naśladowanie skaczących żabek, 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=ufQlLpySSAg ,naśladowanie skaczących świerszczy, 
 
- https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E, naśladowanie latających pszczół, 
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- https://www.youtube.com/watch?v=nZ8DJa4Oc8w ,naśladowanie chodzącego po mokradłach bociana, stanie na 

jednej nodze, 
 

 
4. Ćwiczenia w przeliczaniu do 10 i rozpoznawaniu zapisanych liczb. (K.P. 4 s. 12 z. 1) 
5. „Zwierzęta na łące” – zabawa ruchowa. 
  Na hasło: Owady! dzieci – naśladują „owady” - sposób poruszania się i głosy wybranych przez siebie owadów.    

Na hasło: Ptaki! dzieci – naśladują „ptaki”- lot i głos wybranego ptaka. 
6. „Wiosenna łąka” – układanie puzzli. (W. – „Wiosenna łąka” nr 21) 
Dzieci wypychają elementy obrazka, a następnie dopasowują je do siebie. Ułożony poprawnie obrazek 
naklejają na kartkę i opowiadają o wiosennej łące. 
7. Planowanie wycieczki na podstawie książki Marii Kownackiej „Razem ze słonkiem. Wiosna”. 
S� �łuchanie tekst czytanego przez rodziców: 
 

 
Wiosenna wycieczka 
Idziemy poznawać i podpatrywać przyrodę. 
Ale w co będziemy zbierać i nasze skarby? Nie możemy iść na taką wyprawę - z pustymi rękami!... Mało 
zobaczymy i nic nie przyniesiemy, bo wszystko nam się zniszczy po drodze. 
Jeżeli chcemy coś zobaczyć dokładnie, musimy ze sobą zabrać: 
Lupę kilkakrotnie powiększającą (najlepsza jest lupka powiększająca 20 razy, nazywana przez dzieci 
„czarodziejskie szkiełko”). 
Dzięki lupie obejrzymy �świetnie: kwiaty, włoski na �i�ciach, ptasie piórka, biedronkę, ziarnko piasku, 
pączki na drzewach i wiele innych niezmiernie ciekawych rzeczy, niedostrzeganych gołym okiem. 
Lornetkę polową, która przybliży nam ptaki w locie, gniazda na wierzchołkach drzew, bociana po drugiej 
stronie rzeki, wiewiórkę siedzącą na wysokiej gałęzi, sarny daleko pod lasem, dziką kaczkę czy łabędzia 
pływającego na falach jeziora. 
Do zbierania skarbów przyrody przydadzą się nam: 
słoiki, puszki, butelki - zbierzemy do nich rośliny wodne, ślimaki do akwarium, jagody, borówki i poziomki: 
 
pudełka, torebki, woreczki � na szyszki sosny i �świerka, puch topoli, muszelki, kamyki i czysty piasek: 
gazety, płaty ligniny w twardych tekturowych okładkach, żeby się nam nie połamały i nie pogięły �i�cie, 
płatki kwiatów, piórka ptasie. 
Na wycieczce przyrodniczej zobaczymy wiele dziwów - jeżeli będziemy mieli uszy i oczy otwarte. Ale czy 
wszystko zapamiętamy? Musimy sobie pomóc w zapamiętywaniu. Do tego posłuży nam: 
Ołówek i zeszyt, w którym narysujemy biedronkę, kwiat jabłoni, stare drzewo napotkane po drodze, kształt liścia 

kasztanowca, wiewiórkę, dzięcioła, kwitnącą różę -krótko mówiąc to wszystko, co nam się po drodze 
będzie podobało, co nas zainteresuje. Takie szkice „na kolanie” to świetny materiał do naszej kroniki 
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czy też do kartoteki. 
Aparat  fotograficzny - zabierze pani  by utrwalić na zdjęciu wspaniały las, stado jaskółek na drutach 
telegraficznych, krowy pasące się pod lasem, kwitnącą wiśnię, stracha na wróble. 
Przyda nam się również �latarka, scyzoryk, no i, oczywiście, torba podróżna �lub chlebak, do którego 

zapakujemy 
wszystkie przedmioty i w którym przyniesiemy zebrane skarby. 
Teraz, po powrocie z wycieczki � mamy czas, by spokojnie uporządkować nasze zbiory, wrażenia i obserwacje. 
Ileż to „hasełek” przybędzie w naszej kartotece! � „skowronek”, „biedronka”, „dąb”, „jaszczurka”, „paproć”, 
„dzięcioł”, „zając”, „drozd śpiewak”… 
Jedni rysują, drudzy szukają w książkach wiadomości, jeszcze inni ładnie, czysto wpisują je na karcie 
pod hasłem i rysunkiem, a wreszcie nasz redaktor Piotruś ustawia karty według alfabetu w kartotece. 
Ciekawy jest plon naszej wycieczki. Możemy być dumni! 

 

• Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wycieczki opisanej w tekście. 
II Wyprawa na łąkę . 
 1.Zamiast wycieczkę proponuję obejrzenie filmu p. t. „Wędrówki Skrzata Borówki - łąka” 
 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wiosna+na+łące+film 
 

 
- Dzieci szukają na łące okazów spełniających określony warunek: czegoś, co jest miłe w dotyku, czegoś, 
co jest zielone, i czegoś, co jest piękne.  
 
2. Praca plastyczna - „Łąka widziana oczami dziecka”. Pracę możemy wykonać dowolną techniką plastyczną. 
Proszę o przysłanie prac plastycznej po świętach w formie zdjęcia. 
 

 

 
 
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. 
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KLASA 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 kwietnia 2020 roku – PIątek  
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.  
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przeżywamy obecnie Wieli Tydzień.  

Zachęcam do obejrzenia wspólnie z dziećmi filmu pt. ,,Zmartwychwstanie Jezusa”. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 

 

 

Z okazji zbliżających się świąt, życzę dużo zdrowia, wiele łask Bożych 

 i błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego.  

Pozdrawiam! 
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