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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 kwietnia 2020 roku - środa 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I�Dalekie podróże – oglądanie filmów przyrodniczych o zwierzętach. 
1. Rozmowa z dzieckiem na temat ich ulubionych filmów, np. o kosmosie, o podróżach przez 
pustynię lub o zwierzętach. Informujemy, że dzięki �filmom możemy poznać wiele interesujących nas rzeczy 
z różnych dziedzin. 
2. Prezentacja �filmu przyrodniczego o życiu zwierząt morskich. 
Propozycja filmów: 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=życie+zwierząt+morskich 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K6xyPOttq7o 
 
Dzieci opowiadają o życiu zwierząt morskich na podstawie obejrzanego filmu. Zwrócenie uwagi, że zwierzęta 

żyją na całym globie, w wodach, na lądzie i w powietrzu. Niektóre są tak małe, że nie widać ich gołym okiem, 

np. pierwotniaki, inne, np. płetwal błękitny, ważą nawet kilka ton. żeby móc uporządkować królestwo zwierząt, 

naukowcy usystematyzowali je w rodziny (prezentacja uproszczonej systematyki zwierząt). Najbardziej znane 

zwierzęta należą do gatunków ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów. Zwierzęta te mają kręgosłup złożony z 

kręgów i układ kostny i dlatego nazywamy je kręgowcami. Do tej grupy nie należą inne znane zwierzęta, np. 

owady oraz ślimaki, raki, dżdżownice. 
3. Klasyfikacja zwierząt według określonego kryterium. 
Dziecko ogląda zdjęcia różnych zwierząt ( możemy korzystać z ilustracji w książkach, albumach lub wyszukać 

zdjęcia w internecie)   prosimy, aby pogrupowało je według wybranego przez siebie kryterium, np.: 
– wg liczby nóg (zwierzęta nie posiadające nóg: dżdżownice, gąsienice, węże), zwierzęta dwunożne (ptaki, 
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kangury), zwierzęta czworonożne, zwierzęta mające trzy pary nóg (muchy, motyle, chrząszcze), 
zwierzęta mające cztery pary odnóży (pająki), 
– prowadzące nocny i dzienny tryb życia, 
– posiadające kręgi – czyli kręgowce. Informujemy, że zwierzęta należące do kręgowców dzielą 
się na gatunki: ptaki, ryby, ssaki, płazy, gady. 
4. Sympatyczne foki – zagadka słowna. 
Czytamy zagadkę: 
Co to: czarne, wąsate, 
w �futrze zimą i latem. 
Lubią mroźną pogodę, 
łowią ryby pod �lodem?�           (foka) 
 
Opowiadamy dziecku o foce, możemy przeczytać zamieszczony niżej tekst: 
�Foki są zwierzętami morskimi żyjącymi w wodach niemal na całym świecie. Są to zwierzęta płetwonogie. 
Poruszają się przy pomocy płetw, przednimi płetwami podpierają się przy chodzeniu, ale potrafią 
również nimi� klaskać. Robią to, by się ogrzać, kiedy jest im zimno, lub ochłodzić, gdy jest im za gorąco. 
Foki są świetnymi pływakami, potrafią pływać tak szybko i zwinnie jak ryby, które są ich największym 
przysmakiem. Na lądzie foki poruszają się wolno i ociężale.�Śpią w wodzie ułożone pionowo, trzymając 
pyszczek nad wodą, tak by mogły oddychać. �Foki są grube i ciężkie, gdyż pod skórą mają grubą 
warstwę tłuszczu, chroniącą je przed zimnem. �Są bardzo ciekawskie, chętnie podpatrują, co robią ludzie, 
i szybko się uczą. Potrafią podrzucać piłkę na nosie i poruszać się tak, jakby ćwiczyły aerobik. �Foki 
mają przemiłe pyszczki i chętnie występują w cyrku, a w zoo także lubią się popisywać. 
5. Rysowanie foki według rysunkowej instrukcji. (K. P. 4 s. 13 z. 1) 

 
II. �Foka; wprowadzenie litery „f” , „F”. 
1. Czynności przygotowawcze: 
-Nawiązanie do tematu zajęć: przypomnijcie sobie, jak nazywa się zwierzę morskie, które nie jest rybą, 
ale pływa tak samo szybko. Wskazujemy  ilustracje: zdjęcie chłopca i foki ( P. s. 108) – To jest Filip, on bardzo 
lubi oglądać filmy przyrodnicze i bajki, szczególnie o morskich zwierzętach. Jego ulubionymi zwierzętami 
są sympatyczne foki. 
- Rozmowa na temat ilustracji, których nazwy stanowią wyrazy  podstawowe: „foka”, „Filip”. 
 
2. Wprowadzenie litery „f”, „F”. 
Analiza  wyrazów podstawowych: 
– podział na sylaby, głoski, 
– wyodrębnienie głoski „f” w nagłosie, czyli na początku wyrazów; 
– ustalenie cech głoski „f” – spółgłoska. Obserwacja aparatu mowy w lusterku; podczas artykulacji język 
znajduje się na dnie jamy ustnej, górne zęby dotykają dolnej wargi, a powietrze jest wydmuchiwane 
przez małą szczelinę; 
– wskazywanie przykładów innych słów rozpoczynających się od głoski „f” np. farby, film, fotel, fala, flakon, 



fiołek, frezja, forsycja. 
- Prezentacja litery wielkiej i małej drukowanej: 
– omówienie kierunku pisania litery i analiza elementów litery, 
– wyszukiwanie podobieństw i skojarzeń liter, 
 -  rozpoznawanie litery „f” , „F” wśród innych, niekoniecznie znanych dzieciom. 
Analiza i synteza wyrazów podstawowych: „Filip”, „foka”: 
– układanie modeli wyrazów, pierwsze litery zastępujemy białymi kartonikami, 
 -  zstąpienie pierwszych kartoników literami „f”, „F”, 
– budowanie modeli wyrazów z podziałem na samogłoski i spółgłoski z wykorzystaniem czerwonych i 

niebieskich kartoników. 
 
3. Utrwalenie litery – praca z Książką. (K. s. 108- 109). 
Analiza wyrazów podstawowych: „Filip”, delfin”, „film”: 
– podział wyrazów na litery i sylaby, 
– określenie położenia wprowadzanej litery (na początku i w środku), 
– czytanie sylab zamkniętych i otwartych, 
– czytanie tekstu do ilustracji, 
– czytanie pojedynczych wyrazów, czytanie tekstu przez dzieci, które opanowały technikę czytania, 
– opowiadanie historyjki obrazkowej, dostrzeganie humoru sytuacyjnego. 
 

 

 
 
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. 
 

 


