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Klasa 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 kwietnia 2020 roku - czwartek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I Poznajemy dzikie zwierzęta 
1.  „Jakie to zwierzę” - zabawa ruchowa. 
Dziecko naśladuje poruszanie się wybranego przez siebie, dziko żyjącego zwierzęcia. Rodzic odgaduje, jakie to 

zwierzę i je naśladują, następuje zmiana. 
2. „Mieć charakter jak zwierzę” – zabawa dydaktyczna. 
Zadaniem dziecka  jest dokończyć porównania prezentowane przez rodzica, dobierając odpowiednią 
nazwę zwierzęcia, np.: 
Groźny jak... (lew)                             Dumny jak... (paw) 
Uparty jak... (osioł)                           Mądry jak... (sowa) 
Łagodny jak... (baranek)                   Głodny jak... (wilk) 
W  wodzie czuję się jak... (ryba)        Pracowity jak... (mrówka) 
Powolny jak... (żółw)                         Przebiegły jak... (lis) 
Łazi po płotach jak... (kot) 
 
3. Poznawanie dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. 
Dzieci oglądają ilustracje i fotografie zwierząt pochodzących z różnych rejonów świata, np. „Wielki atlas 
zwierząt”. Film, zwierzęta z różnych kontynentów: 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=zwierzęta+australii+film+edukacyjny+ 
https://www.youtube.com/watch?v=-lm80PTQU8I 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0aWIu6q8Z38 
 

 

 

 

 

(K. P. 4 s. 14 z. 1) 
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II Sekrety świata zwierząt 
1. „Zwierzęta z naj...” – pogadanka. 
 
Ciekawostki : Gepardy są najszybszymi zwierzętami lądowymi na świecie. Są drapieżnikami. W czasie 

polowania kierują się głównie wzrokiem i szybkością .Są jednymi z nielicznych kotowatych (obok kota kusego, 

kotka wyspowego i kotka cętkowanego) które nie potrafią chować pazurów. 

Płetwal błękitny to największe zwierze, jakie kiedykolwiek mieszkało na Ziemi. Rozmiary tego ssaka 

przewyższają nawet największe dinozaury. Największe osobniki rosną nawet do 30 metrów długości i ważą około 

190 ton. Według naukowców osiągnięcie tak niebotycznych rozmiarów było możliwe dzięki nieważności 

środowiska, w którym żyją . 

Kolibry- znanych jest 338 gatunków kolibrów. Koliber jest najmniejszym ptakiem na świecie.  Jest to jedyny 

ptak który potrafi latać do tyłu. Serce kolibra może bić nawet ponad 1200 razy na minutę. Nektar z kwiatów 

wysysają za pomocą długiego języka. Jajo kolibra waży tylko 0,25 g. 

Słonie są największymi zwierzętami lądowymi na Ziemi, gdzie jeden osobnik spożywa około 50 ton pożywienia 

rocznie.  

Ryjówka malutka to gatunek owadożernego ssaka z rodziny ryjówkowatych, najmniejszy krajowy przedstawiciel 

rodziny. Futerko latem ma brązowy kolor z szarym odcieniem, zimą ubarwienie jest czarne. Owłosiony jest też 

ogon. Pysk wyciągnięty jest w charakterystyczny ryjek.  

Tukany przynależą do rodziny ptaków z rzędu dzięciołowych. Z uwagi na prowadzenie leśnego trybu życia 

posiadają małe skrzydła. Znakiem rozpoznawczym tukanów jest niezwykle barwny i duży dziób. Z uwagi na 

duży rozmiar dzioba nie jest w stanie samodzielnie wykuć swojej dziupli.  

Łabędzie zamieszkują podmokłe nizinne tereny na rzekach, jeziorach i stawach. Istnieje sześć gatunków łabędzi. 

Największe osobniki należą do rodzaju łabędzia niemego. Jest to najcięższy ptak latający. Łabędzie posiadają 

zęby - w przeciwieństwie do większości ptaków. 

Najmniejszy to Żółw Padloper, wielkość samca to jedynie 6-8 cm. Największy to morski żółw skórzasty mierzący 

ponad 2 metry i ważący ponad 1000 kg. Istnieje około 220 gatunków żółwi. Polskę zamieszkuje jedynie żółw 

błotny. Najdłużej żyjący to Żółw olbrzymi, zmarł w 2006 roku mając około 255 lat.  

Struś jest najszybszym dwunożnym zwierzęciem na Ziemi. Jajko strusia jest największą pojedynczą komórką 

zwierzęcą na świecie. Struś znosi najmniejsze jajka w stosunku do swojej masy ciała (1,5%). 

Leniwiec to najwolniejsze zwierzęta na świecie. Większość życia spędzają zwisając głową w dół pod gałęziami 



drzew. Ze względu na podobny tryb życia bywają kojarzone z uroczymi koala. Leniwce prowadzą samotniczy 

tryb życia i nie żyją w stadach. Dzieci zapoznały się z ciekawostkami z życia zwierząt i dzielą się swoją wiedzą. 

Najszybszy jest� 
Najszybszy ptak to sokół. 
Najszybszy ssak to gepard. 
Największy jest� 
W wodzie – płetwal błękitny. 
Na lądzie – słoń. 
Najmniejszy jest� 
Najmniejszy ptak to koliber. 
Najmniejszy ssak to ryjówka. 
Największy dziób ma tukan. 
Najcięższy latający ptak to łabędź. 
Najdłużej żyjące zwierzęta to żółwie. 
Największe jajka znoszą strusie. 
Najgroźniejsze zwierzęta, posiadające silną truciznę, to kobra, najbardziej drapieżne – żarłacz biały i lew. 
Najpowolniejsze zwierzę to leniwiec. 
Nie tylko ryby nurkują. Najgłębiej nurkujący ptak to pingwin cesarski. 
Najgłębiej nurkujący ssak to waleń. 
 
2. Praca plastyczna. Dzieci z różnokolorowych nakrętek, najlepiej większego rozmiaru, tworzą zwierzęta według 

własnego pomysłu. Nakrętkę naklejają na kartkę z plasteliny, kolorowego papieru, przy użyciu flamastrów 
wykonują i doklejają oczy, plamki, paski, czułki itp. Na kartce dorysowują obrazek 
Można wykonać zwierzątka według własnego pomysłu. 
 
3.� Utrwalenia litery „f” . „F”. 
- Wskazywanie poznanych liter np. w wyrazach zamieszczonych w ćwiczeniach. (K. P. 4 s. 14 z. 1) 
 -� Analiza głoskowa wyrazów. (K.P. 4 s. 14 z. 2) 
-  Czytanie ze zrozumieniem, różnicowanie podobnych wyrazów. (K.P. 4 s. 15 z. 1) 
- Prezentacja prawidłowego zapisu małej i wielkiej litery na kartonie. 
- Samodzielne pisanie po śladzie. (K.P. 4 s. 15 z. 2) 
 
Oczekuje potwierdzenia wykonania ćwiczeń s. 14 -15  -( K.P 4) 
 Pozdrawiam 
 

 
 
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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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 kwietnia 2020 roku - CZWARTEK 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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1 Język 
angielski 

S: Cucumber and egg- poznajemy nazwy produktów 

żywnościowych. 

 

Tomato-pomidor 

Carrot- marchewka 

Potato- ziemniak 

Cucumber- ogórek 

Egg-jajko 

 

Wykonam zadania z książki: 

1/54 posłucham i spróbuję powtórzyć 
https://cutt.ly/Et02Yoo 
2/54 posłucham krótkiej rymowanki 
https://cutt.ly/Jt02O1D 
3/54 przeprowadzę dziewczynkę przez labirynt, nazywając produkty 
spotkane po drodze 
4/55 posłucham nagrania i narysuje bużki smutne lub uśmiechnięte 

książka Małgorzata 
Grzegorczyk 
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przy produktach, które dzieci lubią lub nie 
https://cutt.ly/ut02DsF 
5/55 narysuj buźkę uśmiechniętą lub nie przy produktach, które lubisz 
lub nie 
 

 

 

 

 
 
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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