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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 kwietnia 2020 roku - poniedziałek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Porównujemy liczbę zwierząt – zajęcie dydaktyczne. 
1. „Gdzie w Polsce możemy spotkać zwierzęta pochodzące z różnych kontynentów  (zoo, cyrk, mieszkania 
prywatne) – pogadanka na temat. 
2. Tyle samo zwierząt – ćwiczenia w porównywaniu liczby elementów w zbiorach. 
- Wprowadzenie znaku matematycznego „=” (ćwiczenia w 2 etapach). 
Prezentujemy dzieciom ilustracje zwierząt, na jednej są np. 4 foki w wodzie, a na drugiej 4 niedźwiedzie.  

Prosimy dzieci, aby policzyły, ile jest fok na jednej ilustracji i ile jest niedźwiedzi na drugiej. Dzieci przeliczają, 

dochodzą do wniosku, że jest tyle samo fok, co niedźwiedzi. Prezentujemy znak równości i informujemy dzieci, 

że taki znak oznacza, że czegoś jest po tyle samo. Do zajęć można wykorzystać klocki, kredki lub inne liczmany, 

oraz po dwa patyczki lub gotowe znaki z wycinanki. 
Etap I 
- Układamy klocki i kredki w jednym rzędzie: 3 klocki(odstęp), 3 kredki, a następnie układa między 
nimi znak równości np. z zapałek i odczytuje: trzy równa się trzy. Następnie dokłada 
jeden klocek z prawej strony i pyta dzieci: Czy tak jest dobrze? �Czy rzeczywiście trzy to tyle samo co cztery? 
Jak można poprawić to zadanie? Słuchamy  propozycji dziecka. Następnie dziecko dokłada kredkę z jednej 
strony i mówi, że cztery równa się cztery. 
Wykonujemy z dzieckiem serię takich ćwiczeń. 
- Umieszczamy  na stole 3 klocki czerwone (odstęp), 3 klocki żółte. Poleca dzieciom, aby ułożyły 
tyle samo klocków, a pod nimi kartoniki z odpowiednimi liczbami. 
Po przeliczeniu i stwierdzeniu, że klocków jest tyle samo, układamy  między liczbami znak równości 
i odczytuje powstałą równość. Dzieci układają znak równości z zapałek i umieszczają go między kartonikami. 
W podobny sposób prezentujemy dzieciom kolejne przykłady. 
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Etap II 
- Dzieci układają znak równości z patyczków. Prosimy, aby przedstawiły zapis: pięć równa się 
pięć. Dzieci układają po obu stronach znaku klocki. Po ułożeniu głośno odczytuje swój zapis. 
- Dopełnianie oczek na kostkach, aby było ich po równo. (K. P. 4.s.16.z.1) 
II. �Zwierzęta z zoo – wiersze. 
1. Nauka na pamięć wybranych wierszy �Jana �Brzechwy z cyklu „Zoo”. (K. s. 112–113) 
2. Do czego zwierzętom służy ogon � – swobodne wypowiedzi dzieci. 
Informacje do przeczytania przez rodzica: 
Ogon służy np. do komunikowania się. Machanie ogonem to przekazywanie informacji. �Ludzie przekazują 
informacje np. poruszając palcem, grożąc palcem, mówimy: nie wolno!�, zginając palec do siebie, 
mówimy: przyjdź do mnie !. 
Zwierzęta, kiedy się boją, chowają ogon pod siebie, jakby chciały powiedzieć: boję się; co nie oznacza, 
że pies z podkulonym ogonem, który się boi, nas nie ugryzie. Wystraszone zwierzęta uciekają, albo 
atakują, w ten sposób się bronią. Kiedy zwierzę trzyma ogon sterczący do góry, to znaczy, że jest gotów 
do walki. Kiedy merda ogonem, to oznacza, że jest gotowe i zachęca do zabawy. Małpy traktują 
ogon jak dodatkową kończynę. Ogon pozwala im chwytać gałąź, by móc bezpiecznie na niej wisieć. 
Wiewiórce ogon służy do utrzymywania równowagi, przykrywa się nim jak kołderką, jest też jej największą 
ozdobą. Piękny ogon pawia podkreśla urodę ptaka, który chwali się nim przed samicą. Ogon 
jest także największą ozdobą innych zwierząt: rajskich ptaków, głuszców; nawet nasz podwórkowy 
kogut jest dumny ze swojego ogona. 
Zwierzęta morskie wykorzystują ogony do napędu, podobnie do samochodowych silników. Przy pomocy 
ogonów potrafią osiągać bardzo dużą prędkość. 
Niektóre zwierzęta, np. legwany, wykorzystują ogon jako swoją broń, strzelają z niego w napastnika tak, 
jakby uderzały w niego biczem. 
Wiele zwierząt posługuje się ogonem, aby po prostu opędzić się od much i innych dokuczliwych owadów. 
Ogon może również służyć do tego, aby się nie oddalić od stada. �Tak robią małe słoniątka, okręcając 
swoją trąbą ogon mamy. 
3. Opowiadanie twórcze o małpce Fiki. (K. P.4.s.17.z.1) 
4.Dopełnienie zbioru do wskazanej sumy. (K. P.4.s.17 z.2) 
5. Zagadki o zwierzętach. 
 
Mieszka w zoo zwierzak duży,                                           
chyba z tysiąc kilo waży. 
Paszczą kłapie niby bramą 
i wciąż nudzi się tak samo.               (hipopotam) 
 
Co to za zwierzę, może zgadniecie, 
ma torbę, w której nosi swe dzieci?     (kangur) 
 
Dumny dźwiga swe dwa garby, 
niczym dwa największe skarby.     (wielbłąd) 

Mój zeszyt s.29 
 
 

zeszyt  
 
 
 

 

 

 
 



Dumna mina, bujna grzywa, 
ogon groźnie mu się kiwa. 
W strachu  lecą liście z drzew, 
bo zaryczał groźny…                               (lew) 
 
Kot ogromny, pręgowany, 
ostre zęby, groźna mina. 
Z takim kotem, mój kochany, 
Lepiej nigdy nie zaczynać 
 
6.Ćwiczenia grafomotoryczne. (Mój zeszyt s.29) 
Dzieci  6-letnie piszą literkę  w zeszycie. 
Pozdrawiam i życzę miłej pracy! 
 

 
 
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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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W dalszym ciągu trwajmy w radości Zmartwychwstania .  

 

1.Zachęcam do utrwalania  pieśni ,,Jezus zwyciężył” – link poniżej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QtZHxcBqhE 

 

2. Poniżej przesyłam link do pieśni ,,Bóg nie umarł” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9KSEdBizTY   

 

3. Zachęcam do zabawy z poniższymi aplikacjami. 

 

https://learningapps.org/3324409 - wielkanoc kids 

 

https://learningapps.org/7050337  - memo 

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia! 
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