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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 kwietnia 2020 roku - poniedziałek 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Raz, dwa, trzy ruszaj się i ty – pogadanka 
Rozgrzewka na przebudzenie: 
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 
 
1. Ulubione dyscypliny sportowe. (K. s. 117�) 
 -„Ada opowiada” – słuchanie czytanego przez rodzica  tekstu. 
- Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Przykładowe pytania: 
- Jaki sport uprawia Ada? 
- Jaki sport uprawiają tata Ady i Emil? 
 -  Kto w domu  Ady nie �lubi czynnego wypoczynku? 
- �Rozmowa na temat dyscyplin sportowych uprawianych przez rodzinę Ady oraz sportów uprawianych 
przez dzieci i ich najbliższych. 
- Układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej. ( K. 117) 
2. Piłka nożna – rozmowa z dziećmi na temat, czy  dzieci są kibicami piłki nożnej, czy kibicują jakiejś drużynie. 
Dzieci dzielą się własnymi doświadczeniami z boiska i placu zabaw. Dzieci, mogą opowiadać o swojej ulubionej 

dyscyplinie sportowej. 
3. Czytanie tekstu ze zrozumieniem. (K. P. 4 s. 23 z. 1) 
4. Ruch to zdrowie – zabawa ruchowa  Pipi: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 
Dzieci poruszają się razem z bohaterką filmu. 
5. Przygoda Oli i Stasia - „Aktywność fizyczna” - filmik. 
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 
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Rozmowa dydaktyczna na temat udziału poszczególnych części ciała człowieka w poruszaniu się. 
6. „Pomóż mi odnaleźć mój cień” – ćwiczenie spostrzegawczości. (K. P. 4 s. 24 z. 1) 
II. Zawody sportowe – zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 
1.W miarę możliwości zaproście państwo dzieci do zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy do 
wykorzystania: 
np. Biegi z przeszkodami, Rzuty do celu, Żabki- (skoki obunóż). 
2.Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce. 
https://www.youtube.com/watch?v=JLsomqe8un4 
3. Jak Ada dba o swoje zdrowie – podsumowanie wiadomości o zasadach dbania o zdrowie. (K. P.4 s. 
25) 
4. Praca dla 6 -latków. Piszemy w zeszycie literkę „H”, „h”. 
 
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. 
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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 kwietnia 2020 roku – PONIEDZIAŁEK 

 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
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 2 Religia        

    
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Dzisiaj dowiecie się w jaki sposób możecie chwalić Pana Boga poprzez zabawę i naukę. 
 
 

  
Elżbieta 

Karczewska 



1. Obejrzyj obrazek s. 86. 

2. Odpowiedz na pytanie Co robią dzieci? 

3. Nasze zachowanie bardzo podoba się Panu Bogu gdy:  zgodnie bawimy się z rodzeństwem, 

koleżankami, kolegami , słuchamy rodziców, chętnie odrabiamy lekcje, pomagamy innym. 

4. Posłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=MOU-I7N0ZPc 

5. Obejrzyj obrazki w podręczniku s. 87. 

6. Zaznacz te obrazki na których dzieci chwalą Pana Boga.  

7. Pokoloruj zaznaczone obrazki. 

Pozdrawiam! 
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