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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 kwietnia 2020 roku - czwartek 

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 

Zwierzęta hodowlane - ssaki 

Środki dydaktyczne, 

pomoce do 

wykorzystania, adresy 

stron, linki, 

Nauczyci

el 

nadzoruj

ący 

1 Edukacja 
przedszkoln
a 

 
I. Pożyteczne zwierzęta domowe – zabawy dydaktyczne. 
1. „Zwierzaki”. https://www.youtube.com/results?search_query=zwierzęta+hodowlane+film+dla+dzieci 
 
Słuchanie zwierząt domowych, a następni naśladowanie głosów wydawanych przez przedstawione zwierzę, np. 

muuu, kwik, kwik, beee, beee, meee, meee.  Następnie dzieci zastanawiają się, jakie korzyści przynoszą ludziom 

zwierzęta przedstawione na filmie. https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 
 
2. „Plakat” – praca plastyczna. 
Tworzymy grupę zwierząt :  1) krowę i kozę ;2) kurę, gęś i kaczkę; 3) owcę i barana: 4)świnie. Następnie  

prosimy rodziców o pomoc przy wyszukaniu z gazetek ilustracje różnych produktów spożywczych i 

przemysłowych. Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie poszczególnym zwierzętom ilustracji produktów 

pochodzenia zwierzęcego i przyklejenie ich na odpowiednim arkuszu. 
Wykonaną pracę proszę odesłać w formie zdjęcia. 
3. Prezentacja wiersza Haliny Szayerowej „ Tylko nic nie mówcie krowie” 
Tylko nic nie mówcie krowie 
Nabiał produkt smaczny, zdrowy. 
Dostajemy go 
od krowy. 
Tylko nic nie mówcie krowie! 
Jak się krowa 
o tym dowie, 
to się jej 

 
 

filmy 
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(K. s. 120) 
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przewróci 
w głowie 
i gotowa 
narozrabiać... 
I przestanie 
nabiał dawać, 
czyli 
masło, 
mleko, 
sery 
i śmietanę 
na desery! 
No i jajka. 
Co ja baję? 
Przecież jajka 
kura daje... 
Tylko nic nie mówcie kurze! 
- Rozmowa na temat wysłuchanego utworu i wykonanych plakatów. Przykładowe pytania: 
-  Jakie korzyści przynosi ludziom hodowla zwierząt? 
-  Jakie produkty pochodzenia zwierzęcego najbardziej lubisz? 
4. �Ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu. (K. s. 120) 
II. Przysmaki pochodzące od zwierząt – zabawa badawcza. 
1. „Zgadnij, co to za przysmak” – zabawa badawcza. 
Nauczyciel zaprasza do zabawy dziecko, które może spożywać nabiał i zawiązuje mu oczy chustką. Dziecko 
próbuje rozpoznać po zapachu i smaku produkty spożywcze. Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie. 
2. Zabawa doskonaląca pamięć wzrokową. 
Nauczyciel umieszcza na tablicy ilustracje wybranych zwierząt hodowlanych, np.: kozy, krowy, świni, 
królika, konia, owcy, psa, kota. Dzieci nazywają kolejno zwierzęta, rozpoczynając od lewej strony. Na 
polecenie nauczyciela dzieci pochylają głowy i zamykają oczy, a nauczyciel zmienia kolejność ilustracji. 
Dzieci ustalają, które ilustracje nie są na swoich miejscach. Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie. 
3. �Rozwiązywanie zagadek związanych z tematem zajęć. 
Cztery kopytka, rogi, bródka.                                                           Jakie to zwierzę sobie 

pozwala 
Już wiesz, kto wyjadł kapustę z ogródka. (koza)                               kupować buty u kowala? (koń) 
 
Jest malutki, mieszka w stajni.                                                          Razem z mamą krową 
Konie to rodzice jego.                                                                       kwiatki z łąki łyka 
Bardzo �lubi owies, siano.                                                                 i wyrasta zdrowo 
Czy widziałeś go kolego? (źrebak)                                                    na krowę lub byka. (cielę) 
 
Na jego widok drżysz, zuchu.                                                          Mieszka w chlewiku 

 

 

 

 

 

 

(K.P. 4 s.21 z.1) 
 

 

 

(K.P. 4 s. 27 z.2) 



tłuścioszka znana. 
Ma mocne nogi i chodzi w kożuchu.(baran)                                   Przez ludzi na słoninkę i mięsko  

hodowlana.                                                                      
                                                                                                            ( 

świnia) 
Choć się zielonej trawy naje, 
to jednak białe mleko daje. (krowa) 
 
4. Zwierzęta hodowlane i ich potomstwo. Film dla dzieci: 
https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&t=11s 
 
Dzieci oglądają  ilustracje przedstawiające potomstwo ssaków hodowlanych oraz film a następnie  opisują ich 

wygląd i przyporządkowują ich matkom. 
5.  Zwierzęta hodowlane, wyodrębnienie części wspólnej zbioru.(K.P. 4 s.21 z.1) 
6. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. 
- Dzieci układają zadanie tekstowe do ilustracji w zeszycie ćwiczeń. Przykładowe zadanie: Na podwórku 
4 kury dziobały ziarno. Przybiegły do nich jeszcze 3 kury. Ile kur jest na podwórku?   (K.P. 4 s. 27 z.2) 
- Prosimy, żeby dzieci, aby ułożyły i rozwiązały podobne zadanie o białych i czarnych kaczkach. 
 
 7. Koniki – masażyk 
Dziecko potrzebuje  pary do masażyku, siadają jedno za drugim. 
Brykał �źrebak po łące. (opuszkami palców pukają w plecy kolegi, rodzica) 
Świeciło słonko gorące. (rysują słoneczko) 
Brykała też mamusia, (opuszkami obydwu rąk przebiegają po plecach) 
tatuś i krewni tatusia. 
Gdy się koniki zmęczyły, (kładą obie dłonie na plecach) 
na trawie się położyły. 
Przypełzała do nich żmija (palcem wskazującym rysują żmiję) 
groźna żmija Wija. 
– Syku, syku, wiejcie stąd, 
kto nie zwieje, zrobi błąd. 
– Iha-ha – konie zarżały (opuszkami palców przebiegają po plecach, na koniec chowają dłonie pod 
i w stajence się schowały. pachami koleżanki/kolegi, rodzica) 
 
Po przeprowadzeniu masażyku następuje zmiana ról. 
 
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 30 kwietnia 2020 roku - CZWARTEK 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym-żyrafą. 
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1 Język 
angielski 

S: Fruit- new words, couning, colouring.  

 

Przed nami poznanie kolejnych słówek, ale tym razem 

skupimy się tylko na owocach. Dodatkowo powtórzymy 

sobie liczby i kolory wykonując karty pracy zamieszczone 

na Classroom.  

 

W zadaniu, które nazywa się THE FRUIT BOWL 

Karty pracy  Małgorzata 
Grzegorczyk 
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(owocowa miska) należy narysować tyle owoców, ile jest 

oczek na kostce. Spróbuj liczyć owoce na głos. Słowa, 

które się tam pojawiają to: 
Apple- jabłko 
Pear- gruszka 
Plum- śliwka 
Orange- pomarańcza 
Banana- banan 
Strawberry- truskawka 
 

W kolejnym zadaniu mamy narysowane owoce, które podpisane są 

konkretnym kolorem. Z pomocą rodziców spróbujcie odczytać kolory 

i pomalować owoce w taki właśnie sposób.  
 

 

 

 
 
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. 

 

 


