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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 kwietnia 2020 roku - wtorek 

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

 
Nr 

Lekc

ji wg. 

plan

u 

Edukacja 
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 

Nasi ulubieńcy 

Środki dydaktyczne, 

pomoce do 

wykorzystania, adresy 

stron, linki, 

Nauczyci

el 

nadzoruj

ący 

1 Edukacja 
przedszkolna 

I. Domowe zwierzęta – wiersz. 
1. Prezentacja wiersza Józefa Ratajczaka „Mój pies”. 
Mój pies 
Chciałbym mieć psa, 
wilka lub foksteriera, 
każdego dnia 
chodziłbym z nim na spacery. 
Uczyłbym go 
służyć, �leżeć przy nodze, 
czuwać co noc 
i bawić się ze mną co dzień 
A on swój łeb 
wznosiłby bez przerwy ku mnie, 
by każdy gest 
i każde słowo zrozumieć. 
Łasiłby się, 
tuliłby pysk do mojej twarzy, 
mój piękny pies, 
o którym ciągle marzę. 
 
2. Rozmowa z dziećmi na temat zwierząt, z którymi mają kontakt lub mieszkają w domach – odwołanie 
się do wiersza i doświadczeń dzieci. Przykładowe pytania: 
- W jaki sposób bohater wiersza opiekowałby się swoim psem? 
- Jak zachowywałby się pies? 
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3. „Koty i psy” – zabawa ruchowa. 
Dzieci naśladują sposób poruszania się psów i kotów, np. jak siada kot, jak się pręży, jak poluje na myszy. 
Mogą również naśladować odgłosy, jakie wydają zwierzęta. 
4. „Zwierzęta i my” – rozmowa kierowana. 
- Oglądanie zdjęć zwierząt. 
R� �ozmowa z dziećmi na temat hodowli zwierząt i odpowiedzialności człowieka za zwierzęta. 
Zwrócenie uwagi  dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami, jeśli dzieci mają alergię na 

sierść, roztocza, pióra itp., a także wobec nieznajomych zwierząt (psów, kotów). 
5. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. (K. s. 118) 
6. Konstruowanie twórczego opowiadania. 
Rodzic, trzymając maskotkę, np. pieska, rozpoczyna opowiadanie: Był sobie pies, którego nikt nie chciał. Błąkał 

się bezdomny, smutny, głodny i zmarznięty. Pewnego dnia... 
 
Dziecko  przejmuje maskotkę, kontynuuje opowiadanie, następnie podaje maskotkę rodzicowi itd. 
II. Moje zwierzątko – praca plastyczna. 
1. Praca plastyczna „Moje ulubione zwierzątko”. 
Dziecko wypowiada się o swoim  zwierzątku lub jeśli nie ma, to jakie chciałoby mieć. Na kartonach z 
bloków rysunkowych malują farbami plakatowymi swoje zwierzątko. 
2. „Mowa zwierząt” – ćwiczenia ortofoniczne. 
- Prosimy, aby dzieci naśladowały głosy zwierząt: Jak kotek prosi o mleko? Jaki głos wydaje, gdy: jest 

wystraszony, przymila się do nóg, chce wystraszyć kogoś obcego, gdy jest mu smutno, gdy się go 
draż? 
-Zaprasza  dziecko do prezentacji. Umawia się z nimi, że w czasie zabawy  razem będziemy  
zwierzętami: 
rodzic – „psem”, a dziecko – „kotem”. Posługując się językiem zwierząt i prowadzimy wesołą 
rozmowę. Później rozmawiamy z rodzicem np.: O czym chciał nam powiedzieć? �Czy była to rozmowa 

wesoła, czy smutna? �Co wskazywało na to, że rozmowa była wesoła? 
Zabawę można powtórzyć i prowadzić różne rozmowy, np. jedno zwierzę pociesza drugie, zwierzęta 
smucą się, żalą, kłócą. 
3. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. 
-Pokazujemy dziecku obrazki i układa do nich zadania. Każde zadanie powtarza dwa razy. 
Dziecko mogą używać fasolek lub innych przedmiotów (liczmanów) do liczenia. 
Przykładowe zadania: 
Zadanie I 
Nad łąką latały cztery kolorowe motyle (np. układamy cztery obrazki przedstawiające motyle). 
Po chwili przyleciały jeszcze trzy białe motyle (dokładamy trzy obrazki przedstawiające np. bielinka 
kapustnika). �Ile motyli lata razem nad łąką? ( mażemy używać obrazków lub dowolnych 
przedmiotów) � 
Zadanie II 
W ogrodzie �Agaty rosło dziesięć tulipanów: pięć czerwonych i pięć żółtych ( układamy 10 obrazków 
przedstawiających tulipany, po 5 każdego koloru). �Agata zerwała cztery czerwone tulipany (zabieramy  



cztery obrazki przedstawiające tulipany ). Ile tulipanów  zostało w ogrodzie? (powtarzamy treść zadania) 
- Mówimy zadanie, pokazując liczby napisane na kartonikach. Dzieci ilustrują zadanie obrazkami, 
obliczają i wynik pokazują na kartonikach. 
Przykładowe zadania: 
Zadanie III 
Mama włożyła do wazonu trzy czerwone tulipany (pokazujemy kartonik z odpowiednią liczbą). 
Po chwili dołożyła jeszcze cztery żółte tulipany ( pokazujemy kartonik z odpowiednią liczbą). Ile 
tulipanów jest teraz w wazonie? (dziecko układają obrazki zgodnie z treścią zadania). Połóż obok obrazków 
kartonik z liczbą wskazującą, ile jest tulipanów w wazonie. 
 Układamy jeszcze kilka  zadań tego typu. Do tego celu może wykorzystać ilustracje wycięte z kolorowych 

czasopism lub dowolne przedmioty. 
- Po serii ćwiczeń wykonanych wspólnie dziecko próbuje ułożyć  zadania z naszą pomocą.. 
 
4. Powiedzonka o psach 
Słuchanie wiersza Marcina Brykczyńskiego zawierającego związki frazeologiczne: 
Pod psem 
Raz mieszkał pewien kot nad rzeką, 
Który był strasznym psem na mleko,� 
Lecz biedak wciąż narzekał skrycie, 
że ma zupełnie pieskie życie, 
Bo choć na zgodę ma ochotę, 
Z psem pewnym żyje jak pies z kotem, 
A pies bezczelnie mu dowodzi, 
Że jako kot na psy już schodzi. 
W dodatku ci, co go nie znają, 
Bez przerwy na nim psy wieszają. 
Więc wreszcie tam się udał drogą, 
Gdzie nie ma psa z kulawą nogą 
I list ten wysłał ekspresowy: 
„Psa w nos całuję, mam was z głowy!” 
Wyjaśnienie znaczenia związków frazeologicznych: 
pod psem – niedobrze, 
być psem na coś – bardzo coś lubić, 
pieskie życie – bieda, zły los, 
żyć jak pies z kotem – żyć w niezgodzie, 
zejść na psy – zbiednieć, 
wieszać na kimś psy – potępiać kogoś, krytykować, 
nie ma psa z kulawą nogą – nie ma nikogo, 
pocałuj psa w nos – odczep się, zostaw mnie w spokoju. 
5. Imiona dla zwierząt. 
Informujemy dziecko, że zwierzęta nie powinny nosić imion ludzi, tylko mieć własne, przeznaczone 



dla zwierząt np. wymyślone. Dzieci podają imiona swoich pupilów lub imiona przeznaczone dla 
zwierząt, 
które im się podobają. Wymieniamy  imiona zwierząt, a dziecko zastanawiają się, dla jakiego 
zwierzęcia może być odpowiednie np. dla dużego czy małego psa. 
Przykładowe imiona dla zwierząt: 
Mruczuś, Pimpuś, Azor, Reks, Kokos, Baryłka, Misiek, Gryzoń, Puszek, Nutka, Pacio, Hator, Pazurek, 
Hrbi, Pepi, Bambi, Perełka, Bary, Pikuś, Psotka, Bonzo, Pusia, Bunia, Chrupek 
 
Dla ciekawych: 
- Najpiękniejsze rasy psów ; https://www.youtube.com/watch?v=SLthK7t7cBQ 
 

- Najpiękniejsze rasy kotów: https://www.youtube.com/watch?v=4qryaMKbyik 

 

 
Miłego dnia, 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.SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

https://www.youtube.com/watch?v=4qryaMKbyik


Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 

 

ODDZIAŁ 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 kwietnia 2020 roku - WTOREK 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 

 
Nr. 

Lekcji 
wg. 
plan

u 

Edukacja 
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 

Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym-żyrafą. 
Środki dydaktyczne, pomoce do 

wykorzystania, adresy stron, linki, 
Nauczyciel 

nadzorujący 
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S: Food- additional words. 

 

Ostatnie nasze tematy to słownictwo związane z 

jedzeniem. Pracowaliście bardzo ładnie nad zadaniami w 

Waszych ćwiczeniach. Dziś chciałabym, abyście do listy 

słówek, które już znacie, dołożyli kilka nowych. Są one 

zamieszczone na kartach obrazkowych dostępnych na 

Classroom. Abyście mogli zaznajomić się z nimi troszkę 

w inny sposób niż wykonywanie zadań w książce, podaję 

link do ćwiczenia multimedialnego, które pomoże Wam 

szybciej je zapamiętać. 

 
https://www.anglomaniacy.pl/foodQuiz.htm 
 

Jak wykonać to zadanie? Po kliknięciu w link otworzy się strona, 

gdzie zobaczycie numerki. Klikając w poszczególne numerki, 

pojawiać się będzie za każdym razem inny obrazek i 4 możliwości do 

wyboru. Naciśnięcie poprawnej spowoduje, że usłyszycie poprawną 

wymowę tego słówka. Dla chętnych- pod tym ćwiczeniem, jest 

możliwość uruchomienia innych, także związanych z tymi samymi 

słówkami z kategorii jedzenie. Można próbować je wykonać. Miłej 

zabawy! 
 

Quiz online 
Karty obrazkowe  

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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