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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 kwietnia 2020 roku - środa 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Dbamy o nasze zdrowie – pogadanka. 
1. Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „Na zdrowie”. 
Na zdrowie 
Gdy zapada ktoś na zdrowiu, 
Lekarz czeka w pogotowiu. 
Każdy się od niego dowie, 
Jak żyć, żeby tryskać zdrowiem 
I od stóp po czubek głowy 
Być bez przerwy jak rydz zdrowym. 
Rydz być może nam to powie, 
Że wybiera końskie zdrowie. 
Koń pomyśli sobie chyba, 
że chce zdrowy być jak ryba. 
a to ryba, nim ją złowię, 
Może mieć żelazne zdrowie… 
Dość już tu o zdrowiu mowy, 
Ale żebym tak był zdrowy, 
Warto zdrowie wciąż mieć w głowie, 
Bo to może wyjść na zdrowie. 
 
- Rozmowa na podstawie tekstu: 
Co oznaczają wyrażenia użyte w wierszu? 
na zdrowie – życzenia zdrowia 
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zapaść na zdrowiu – zachorować 
czekać w pogotowiu – tu: przygotowany do udzielenia pomocy 
tryskać zdrowiem – wyglądać na zdrowego i bardzo zadowolonego z życia 
zdrów jak rydz, końskie zdrowie, zdrowy jak ryba, żelazne zdrowie – zdrowy; osoba, która nie choruje 
może wyjść na zdrowie – może wpłynąć korzystnie na stan zdrowia 
2. Układamy poradnik zdrowia – rozmowa kierowana. 
Dzieci wymyślają porady, których stosowanie pomoże w zachowaniu zdrowia – burza mózgów.  
Spisujemy wszystkie propozycje, odczytuje je i prosi dzieci o pogrupowanie ich zgodnie z zaproponowanym 
schematem: 
- Zdrowe odżywianie. 
 -  Ruch na świeżym powietrzu. 
-  Higiena. 
 Sen i odpoczynek. 
- Dobry humor. 
Dzieci uzupełniają swoje wypowiedzi tak, aby powstał poradnik. 
Przykład poradnika: 
- Zdrowe odżywianie: 
– jemy często, ale małe porcje, 
– nie objadamy się, 
– wyznaczamy jeden dzień w tygodniu, w którym jemy słodycze, 
– jemy dużo warzyw i owoców, 
– nie połykamy całych kawałków jedzenia, ale dokładnie je gryziemy, 
– pijemy dużo wody, 
– nie pijemy kolorowych i gazowanych napojów, 
– myjemy owoce przed jedzeniem 
-   Ruch na świeżym powietrzu: 
– ubieramy się na podwórko stosownie do pogody, 
– wychodzimy na dwór, nawet jeśli jest zimno, 
– staramy się nie wychodzić na powietrze w południe latem, 
– nie spacerujemy ani nie wychodzimy na plac zabaw w czasie deszczu i burzy, 
– osłaniamy głowę przed słońcem, 
– smarujemy ciało kremem przeciwsłonecznym, 
– wychodzimy z rodzicami na spacery, 
– jeździmy rowerami, 
– szukamy grzybów w lesie, 
– wspinamy się po górach, 
– zimą lepimy bałwana, jeździmy na sankach i nartach, 
– uprawiamy ulubiony sport. 
-  Higiena: 
– myjemy się codziennie rano i wieczorem, 
– dbamy o zęby – myjemy je rano i wieczorem w domu oraz w przedszkolu, 



– myjemy całe ciało – bierzemy prysznic, 
– nie zapominamy o myciu uszu, 
– wycieramy się dokładnie ręcznikiem, 
– dbamy o włosy – prosimy rodziców o ich umycie, 
– codziennie czeszemy się, 
– dzieci, które mają długie włosy, dbają o swoje fryzury, np. spinają włosy lub związują, 
– jeśli włosy wchodzą nam do oczu, podpinamy włosy lub prosimy o obcięcie grzywki, 
– dbamy o czystość paznokci, 
– prosimy mamę o regularne obcinanie paznokci, 
– nie słuchamy głośno telewizji. 
-  Sen i odpoczynek: 
- dbamy o to, aby nasz organizm odpoczął, więc chodzimy spać o godz. 19:00 -20:00, 
– śpimy około 10 godzin, 
– staramy się nie spać w ciągu dnia, chyba że jesteśmy bardzo zmęczeni, 
– odpoczywając w ciągu dnia, możemy poleżeć i posłuchać bajki. 
- Dobry humor: 
– dbamy o swój humor – często się uśmiechamy, 
– nie oglądamy �filmów dla dorosłych, szczególnie horrorów, 
– staramy się być życzliwi wobec innych, nigdy złośliwi, 
– dbamy o dobre relacje ze zwierzętami, 
– nie kłócimy się z koleżankami i kolegami, a szczególnie z rodzicami. 
3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Wrogowie zdrowia. 
- Dzieci wymieniają przyczyny chorób, np. zarażenie bakteriami, wirusami, brud, brak ruchu, złe odżywianie 
się itp. 
- „My się wody nie boimy” – pogadanka. 
Mówimy dzieciom, że największym sprzymierzeńcem człowieka w dbaniu o zdrowie jest woda 
– ta, którą się myjemy i ta, którą pijemy. Dlatego powinniśmy „zaprzyjaźnić się” z wodą, jak hipopotamy. 
- Rysowanie hipopotama według rysunkowej instrukcji. (K. P. 4 19 z.1) 
 
II. Mamy dobry humor; wprowadzenie litery „h”, „H”. 
1. Czynności przygotowawcze: 
� Nawiązanie do tematu zajęć: O czym dziś rozmawialiśmy?� 
Dokończcie zdania: Dbanie o czystość ciała to… Jestem uśmiechnięty i mam dobry… Kąpiel� w zimnej 
wodzie to… 
� Wskazujemy na ilustracje uśmiechniętych dzieci i zdjęcie dziewczynki: To jest  Hela, a to są jej 
przyjaciele z przedszkola. �Hela bardzo lubi z nimi się bawić, bo są zawsze uśmiechnięci i przychodzą do 
przedszkola w dobrym humorze.( K. s.114 -115) 
- Rozmowa na temat ilustracji, których nazwy stanowią wyrazy podstawowe: „Hela”, „humor”. 
2. Wprowadzenie litery; „h”, ‘H’. 
- Analiza wyrazów podstawowych „Hela”, „humor”: 
– podział na sylaby, głoski, 



– wyodrębnienie głoski „h” w nagłosie, 
– ustalenie cech głoski „h” – spółgłoska, bezdźwięczna, tylnojęzykowa. Obserwacja aparatu mowy w lusterku: 
tylną część języka wyginamy ku podniebieniu miękkiemu tak, żeby powstała szczelina, a czubkiem 
języka dotykamy granicy dolnych zębów i dziąsła. 
– wskazywanie przykładów innych słów, rozpoczynających się od głoski „h”: haczyk, �elena, harcerz, 
haft, hak, hejnał, Halina, hala, hałas, huk, hamak, hejnał-. 
- Prezentacja litery wielkiej i małej drukowanej: 
– omówienie kierunku pisania litery, 
– wyszukiwanie podobieństw i skojarzeń liter, 
– rozpoznawanie litery „h”, „H” wśród innych liter. 
- Analiza i synteza wyrazów  podstawowych: „Hela”, „humor”. 
– układanie wyrazów z liter jako pierwszą literę  układamy  biały kartonik, 
– zastąpienie pierwszych kartoników literami „h”, „H”. 
– budowanie modelu wyrazu z podziałem na samogłoski i spółgłoski z wykorzystaniem czerwonych 
i niebieskich kartoników. 
3. „Jaki masz dzisiaj humor”– zabawa integracyjna. 
Dziecko  pokazuje, jaki mają humor: wyciągając przed siebie rękę z wyprostowanym 
kciukiem. Jeśli dziecko ma dobry humor – unosi kciuk do góry i woła radośnie: hej!� jeśli dziecko 
ma humor trochę dobry, a trochę zły – kciuk układa poziomo i mniej entuzjastycznie wymawia: hej!, 
jeśli jest smutne i ma zły humor – opuszcza kciuk do dołu i smutno mówi: hej!. 
4. Utrwalenie litery „h”, „H” - praca z wykorzystaniem książki (K. s. 114) 
- Analiza wyrazów podstawowych: „Hela”, „hak”, „humor”: 
– podział wyrazów na litery i sylaby, 
– określenie położenia wprowadzanej litery (na początku), 
– czytanie sylab zamkniętych i otwartych, 
– czytanie tekstu do ilustracji, 
– czytanie pojedynczych wyrazów. 
5. Rozmowa z dziećmi z wykorzystaniem ilustracji i przeczytanego tekstu, na temat: W jaki sposób możemy 
dbać o zdrowie?. (K. s. 115) 
 

Miłej pracy! 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. 
 

 


