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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 kwietnia 2020 roku - piątek 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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1 Edukacja 
przedszkolna 

 
I. Wielkanocne jajka – wiersz. 
1. Prezentacja wiersza „Pisanki” Doroty Gellner. 
Pisanki 
Patrzcie, 
ile na stole pisanek! 
Każda ma oczy 
malowane,  
naklejane. 
Każda ma uśmiech 
kolorowy 
i leży na stole grzecznie, 
żeby się nie potłuc 
przypadkiem 
w dzień świąteczny. 
Ale pamiętajcie! 
Pisanki 
nie są do jedzenia! 
Z pisanek się wyklują 
świąteczne życzenia. 
 
2.  Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza. 
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3. Pisanki, kraszanki – pogadanka. 
Opowiadanie rodzica  o tradycji dekorowania jajek na Wielkanoc i ich symbolice. 
Jak dawniej ludzie zdobili pisanki , kraszanki: 
https://www.youtube.com/watch?v=GW6i85aVEuQ 
 
Na wielkanocnym stole króluje jajko, od wieków uważane za symbol początku i źródło życia. W mitologii 
 wielu  ludów można znaleźć opowieść o jaju, z którego powstał świat. Uważano je również za znak 
zmartwychwstania, odrodzenia, powrotu do życia. W symbolice chrześcijańskiej zostało skojarzone ze świętem 
Zmartwychwstałego Chrystusa. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na chorobę, odczarowanie 
uroku, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj, szczęście i pomyślność. 
W Wielki Piątek młode dziewczęta zaczynały malować wielkanocne jajka, a w wodzie, w której się jajka 
gotowały myły włosy, wierząc, że będą gęste i lśniące. 
Nazwy jajek wielkanocnych zależą od sposobu, w jaki zostały ozdobione. jajka pomalowane na jeden kolor 
nosiły nazwę malowanek, kraszanek. �Jeżeli na jednolitym tle wyskrobano wzór – takie jajka nazywano 
rysowanką lub skrobanką. Pisankami nazywano jajka malowane na jeden kolor lub kilka kolorów z białym 
wzorem. Takie jajka najpierw pokrywano pszczelim woskiem, a następnie gotowano w barwnikach. 
Na wsi panował zwyczaj obdarowywania się pisankami. Dostawali je członkowie rodziny, osoby  
 zaprzyjaźnione . Pisankami dziewczęta wykupywały się przed oblewaniem w Poniedziałek Wielkanocny. 
4. „Literkowe pisanki” -zabawa relaksacyjna z rodzicem. 
Rodzic „rysuje” palcem dziecku na plecach pisankę, którą ozdabia dowolną literką. Dziecko rozpoznaje, jaka to 
litera. Następuje zamiana rolami. 
5. „Wędrujące jajko’ - opowieść ruchowa. 
 
Dzieci gestem przedstawiają zaznaczone w tekście wyrazy.  
Basia zazwyczaj kupuje jajka u rolnika na jego wielkim podwórku. Mała Ola często jej towarzyszy, ponieważ 
rolnicze podwórko bardzo ją interesuje. Gospodarz ma wiele zwierząt. Są tam dwa psy (dziecko naśladuje chód 
psa na czworaka i szczeka), które szczekają, gdy wjeżdża samochód( dzieci trzymają kierownicę i jeżdżą po 
pokoju ) na podwórku.  
Poza tym rolnik ma jeszcze: świnki(dzieci naśladują odgłosy i sposób poruszania się zwierząt), koty, konie,gęsi i 
oczywiście kury, które znoszą jajka. Dzisiaj dziewczynki kupiły np. dwadzieścia (rodzic wymienia liczbę, dziecko 
odlicza) jajek, ponieważ za  cztery dni jest Wielkanoc. W domu Basia i Ola chcą zrobić pisanki. Basia wyjmuje 
jajka z wytłaczanki i wkłada do garnka( dzieci naśladują wkładanie jajek do garnka). Zanim je pomalują, muszą 
je ugotować na twardo. Dwadzieścia jajek tańczy(dziecko podskakuje i obraca się wkoło)w bulgoczącej wodzie. 
Ala co się dzieje?Nagle jedno brązowe jajko wyskakuje(wysoko w górę do przysiadu) z garnka na podłogę. Nie 
zauważyła tego Basi i Ola, które przygotowywały już kuchenny stół do malowania pisanek. Gdy brązowe jajko 
spadło na podłogę, pojawiła się na nim  rysa, ale poza tym nic się z nim nie stało. Toczy się(dziecko kładzie się 
na  podłodze i turla się) teraz wzdłuż kuchni, p otem po miękkim dywanie w przedpokoju, aż pod kaloryfer. Jest 
tam bardzo przyjemnie i ciepło. Jajko zatrzymuje się. W czasie Wielkanocy Ola zbliża się do kaloryfera w pokoju i 
bardzo się dziwi. Słychać cichy pisk (cichutko wymawiamy pii, pii pii). Idzie w tym kierunku, aby  sprawdzić, co 



to jest. Jak myślicie, co znajdzie? No właśnie! Obok potłuczonej brązowej skorupki siedzi małe pisklę ( dzieci 
naśladują poruszanie się i chód pisklęcia). Ola jest zachwycona. To specjalna wielkanocna niespodzianka. 

 
6.Malowanie kurczaczka wykluwającego się  z jajka według rysunkowej instrukcji.(K.P.4 s.4 z.%) 
II Wprowadzenie litery „j”, „J”. 
1. Nawiązanie do tematu zajęć – utrwalenie nazw wielkanocnych jajek( pisanka , kraszanka). 
Dzieci oglądają ilustracje pisanek i zdjęcie chłopca. - To jest Julek. Julek zrobił z jajka pisankę, którą włoży do 
koszyczka. Podręcznik s.106 
Rozmowa na temat ilustracji, których nazwy stanowią wyraz podstawowy „jajko”, „Julek”. 
2. Wprowadzenie litery „j”, „J’. 
- Analiza wyrazów podstawowych: podział na sylaby i głoski, czytanie sylab : ja, aj, je, ej, ju, uj, jo, oj. 
Głoska „J” - jest spółgłoską, dlatego zaznaczamy ją na niebiesko. 
- wyodrębnienie głoski „j” na początku wyrazu, 
- wskazywanie przykładów innych słów rozpoczynających się od głoski „j”, np. jabłko, Jacek, jagoda, Jurek, 
Justyna,jamnik,jutro,  jak, jodła;  
- prezentacja wielkiej i małej litery drukowanej, 
- omówienie kierunku pisania litery, 
- rozpoznawanie litery”j” wśród innych , niekoniecznie znanych dzieciom. 
3.Analiza i synteza wyrazów podstawowych:„jajko”, „Julek”, 
- układanie wyrazów z liter; jako pierwszą literę umieszczamy biały kartonik, 
- zastąpienie białych kartoników literą „j, 
- budowa modelu wyrazu z podziałem na samogłoski i spółgłoski z wykorzystaniem czerwonych i niebieskich 
kartoników. 
4.Możemy ćwiczyć budowanie modelu wyrazu ( z podziałem na samogłoski i spółgłoski z wykorzystaniem 
czerwonych i niebieskich kartoników) z innymi wyrazami, np. jabłko, Jacek, jagoda, Jurek, Justyna,jamnik,jutro,  
jak, jodła. 
4. „Kurczaki” - zabawa ruchowa do piosenki. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg 
 
Dzieci naśladują chód kurczaków, krążąc w różnych kierunkach, zbierają ziarenka. 
5. Praca dla dzieci 6 – letnich: Z karty ksero , którą rozdałam, ćwiczenie z sylabami: Połącz sylaby i odczytaj 
wyrazy. 
 
Ważne!  
Część zagadnień z dnia dzisiejszego przenoszę na poniedziałek, ( chodzi o czytanie tekstów). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg


2. Religia Witam Was serdecznie i zapraszam do codziennej ufnej modlitwy. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
1.W dniu dzisiejszym chcę opowiedzieć wam o Niedzieli Palmowej. 
Niedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy 
- podręcznik s. 98 (obrazek) 
Ludzie witali Pana Jezusa który wjeżdżał do Jerozolimy machając gałązkami z drzewa 
palmowego i wołali ,,Hosanna” 
2. O tym wydarzeniu opowiada Pismo Święte. Zachęcam rodziców do przeczytania dzieciom 
fragmentu Ewangelii   
Mk. 11. 1-11 (fragment dostępny w Internecie na stronie biblijni. pl  ) 
 W Niedzielę Palmową idziemy na Mszę Świętą podczas której kapłan poświęca palmy. W 
tej trudnej sytuacji jaką przeżywamy pozostaniemy jednak w domu. Pamiętajmy , aby 
uwielbić Pana Jezusa modlitwą, śpiewem. 
3. Proszę pokolorujcie palmę w podręczniku na s. 99.  
4. Posłuchajcie piosenki ,,Śpiewaj hosanna” – poniżej przesyłam link. 
https://www.youtube.com/watch?v=rcXKHVYNzTA 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  
Do usłyszenia na następnej katechezie! 
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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. 
 

 

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

