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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 9  kwietnia 2020 roku – czwartek  

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

  
I. Wysyłamy �świąteczne życzenia – rozmowa. 
 
1. Kartki pocztowe – rozmowa. 
Prezentujemy dzieciom wielkanocne pocztówki. �informuje, że dawniej ludzie wysyłali do siebie 
życzenia świąteczne drogą pocztową. Kartkę adresowali do osoby, do której wysyłali życzenia, naklejali 
znaczek i wrzucali do skrzynki pocztowej. W taki sposób kartka pocztowa trafiała do osoby, której 
chcieliśmy przesłać życzenia. Dziś także wysyłamy kartki, ale już znacznie rzadziej. Najczęściej wysyłamy 
życzenia drogą elektroniczną (e-mail lub s ms  ). 
 

 
 
 
 
 
 

(K.P. 4 s. 10–11) 
 

opowiadanie 
 

 

Anna 

Trojak 

mailto:palecznica@poczta.fm,
mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. „Przesyłamy świąteczne życzenia” – redagowanie życzeń. 
Dziecko  wspólnie z rodzicem redagują świąteczne życzenia i rodzic zapisuje je  na arkuszu papieru. 
Zwracamy dziecku uwagę, że życzenia bardzo często się powtarzają i możemy podobne życzenia składać 

wszystkim znajomym. 
Zazwyczaj życzymy wszystkim zdrowia, radości, spełnienia marzeń, mokrego śmigusa-dyngusa. 
Dzieci ozdabiają arkusz, rysują kredkami kolorowe kwiatki i pisanki, mogą przykleić gotowe elementy. 
3. Wysyłamy życzenia do... – zabawa ruchowa. 
 

 
Dzieci bawią się z rodzeństwem, rodzicami, dziadkami. Dziecko podrzuca piłkę w gór  i mówi: przesyłam 

życzenia do ... (podaje wybranej przez siebie osobie)� osoba , do której skierowane były życzenia,  łapie piłkę. 

Zabawa zaczyna się do nowa. 
4. Doskonalenie czytania w zakresie poznanych liter oraz posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. 
(K.P. 4 s. 10–11 
Praca dla 6 – latków. Uzupełniamy pisownię liter w zeszytach ( litery: „z” i „ j”). 
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zaszyty w 3 -linie 



II. Kto przysłał nam kartki świąteczne  
 
1. �Słuchanie fragmentów opowiadania �Hanny Łochockiej. 
 
Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony 
Elemelek , jak to wiecie, ciągle kręci się po świecie. Miesiąc na wsi spędził teraz, więc do miasta się wybiera. 
Skacze wróbel po ulicach, aż tu nagle nawałnica: mroźny wiatr napędził chmury, tuman się zakłębił bury. 
.Dokądś by się schronić trzeba! Domek mały i czerwony jest do ściany przyczepiony. Z boku wejście, 
nad nim daszek. Gdy przycupnie pod nim ptaszek, to ten daszek go osłania od wilgoci i dmuchania. 
-� Co też tam być w �środku może? Jeśliś w szparę głowę włożę, to zobaczę wszystko z bliska. Chociaż krawędź 
 trochę śliska, Elemelek  się przechylił i… i właśnie w owej chwili coś od tyłu go trąciło. Białe, sztywne 
- cóż to było? Elemelek  w okamgnieniu wpadł ku swemu przerażeniu w straszną ciemność. Płachta 
jakaś obsunęła się na ptaka, a dziób ostry czy też rożek w bok go kłuje. Coraz gorzej! 
-� �Chyba ja umarłem sobie i już �leżę w ptasim grobie? Śmiechy słychać dookoła. 
-� W � ptasim grobie? �- ktoś zawoła. Skąd się wziąłeś? Co ty pleciesz? W zwykłej skrzynce siedzisz przecież. 
Więc  to skrzynka jest pocztowa? Żem się też nie zorientował! �Coś mnie kłuje ?  Oczywiście, bo tu leży list 
przy liście. I �list wepchnął mnie do środka. To dopiero �los mnie spotkał. Ach, nie kłujcie choć przez chwilę! 
Ale skąd was jest aż tyle? 
- Jakżebym was chciał zobaczyć! - wróbel rzekł. 
- Lecz cóż to znaczy? Domek trzęsie się w posadach? Dziura w skrzynce? Rety, spadam! Pewnie dziś trzęsienie 
ziemi. �ciemno, ciasno, duszno, ��źle mi! -� To więzienie � bieda nowa! 
E� �j, nie, torba to pocztowa- � szepczą listy. Skrzydłem nie trzep, znajdziesz jeszcze tu powietrze. �Zaraz 
się ściśniemy w rzędzie i dla ptaszka miejsce będzie. 
Szczęściem poczta była blisko, więc niedługo trwało wszystko. Już opróżnia pan listonosz torbę szczelnie 
wypełnioną: wysypuje �isty, karty… Pośród listów- chyba żarty?  -� wróbel mały, szary, żywy, zmiętoszony, 
lecz prawdziwy! A na piórkach, blisko głowy, barwny znaczek ma pocztowy; czy od listu się odlepił, czy 
umyślnie ktoś przyczepił? Urzędniczka, jedna, druga ze zdziwieniem rzęsą mruga. 
- Ptaka pocztą się nadaje? Nie, doprawdy, coś  jak z bajek. I prawdziwy na nim znaczek! 
Wróblik cieszy się i skacze: 
-Jak to dobrze, ludzie mili, żeście mnie wyswobodzili! chyba głos mój rozumiecie, bo wyraźnie ćwierkam 
przecież, że ja także, jak te listy, dziś życzenia składam wszystkim. Chciałbym też, by poczta cała wszystkim 
dzieciom rozesłała aż na cztery �wiata strony pozdrowienia i ukłony od wróbelków. Niech wieść leci, 
że wróbelek lubi dzieci i usłyszałby z radością, że je lubi - z wzajemnością… 
 
- Rozmowa na temat opowiadania: 
– Kto już przysłał nam kartki świąteczne? 
– �Gdzie ukrył się przed burzą wróbelek Elemelek? 
–� Gdzie dostał się ze skrzynki pocztowej? 
– Dokąd listonosz zaniósł wróbelka z listami? 
– Komu wróbelek chciał złożyć życzenia? 
2. Wysyłamy życzenia – zabawa matematyczna. 



Zbliżają się święta i z tej okazji dzieci zrobią rodzicom lub dziadkom niespodziankę. Będzie to świąteczna kartka z 

życzeniami, która na pewno sprawi wiele radości najbliższym.  
- Dzieci ustalają zakres czynności, których wykonanie pozwoli im osiągnąć cel. 
�Etapy pracy i kolejność czynności: 
– wykonanie pocztówki, która będzie pasowała do koperty, naklejenie na niej życzeń i podpisanie jej; 
– prawidłowe zaadresowanie koperty – przyklejenie adresu wydrukowanego lub napisanego przez rodzica, 

naklejenie znaczka na odwrocie koperty, napisanie imienia, włożenie pocztówki i zaklejenie koperty; 
– wrzucenie listu do skrzynki, najlepiej na poczcie ( wręczenie osobiste). 
- Kartki świąteczne – praca plastyczna. 
Dzieci wykonują kartki świąteczne dla najbliższych według własnego pomysłu, wykorzystując różnorodne 
materiały: papier kolorowy, kółka do origami, płatki kosmetyczne, bibułkę, pieczątki z palców, z ziemniaka 
itp. Dzieci wykonują kurczaczka, łącząc ze sobą dwa koła mniejsze tworzące głowę i większe – korpus, 
dorysowują pozostałe elementy; mogą wykonać pisanki z filcu, naklejek piankowych itp. brzegi kartek 
świątecznych wycinają nożyczkami z ostrzami w kształcie wzorów. Kartki muszą być tej samej wielkości, 
co koperty. Na zakończenie naklejają gotowe życzenia  lub pomagamy dzieciom w ich napisaniu. 
Dzieci podpisują swoje kartki, tak jak potrafią. �Gotowe pocztówki wkładają do koperty. 
- Adresowanie koperty. 
Pokazujemy  dzieciom, z której strony koperty należy zamieścić dokładny adres. Dzieci odwracają 
koperty na wskazaną przez nas stronę.  . (dzieci , które potrafią napisać adres – piszą go). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Wysyłamy listy. 
Poczta jest miejscem publicznym, w którym należy się odpowiednio zachowywać 
 Wszyscy mówią przyciszonym głosem, aby osoba siedząca w okienku dobrze słyszała osobę, która 
stoi przed okienkiem. 
Na poczcie znajduje się wiele druków potrzebnych do wysłania listów; 
 druki te nie są do zabawy, nie można ich niszczyć. 
 Wszyscy cierpliwie oczekują na załatwienie swoich spraw. 
 
Nigdy nie należy: 
Biegać, rozpychać się ani potrącać innych oczekujących w kolejce. 
Krzyczeć, głośno się zachowywać, gdyż takim zachowaniem przeszkadzamy zarówno pracownikom 
poczty, jak i wszystkim oczekującym. 
                                                                           WIELKANOC’ 2020 

 

 
Świąt Wielkanocnych 
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością. 
Serdecznych spotkań w rodzinnym gronie 

oraz wesołego Alleluja 
wszystkim dzieciom i ich Rodzinom 

 

życzy Anna Troja 
 



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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ODDZIAŁ 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 kwietnia 2020 roku - CZWARTEK 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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1 Język 
angielski 

S: Easter- praca plastyczna. 

 

Dodatkowe karty pracy związane z tematyką świąt 

wielkanocnych, dodatkowo powtarzające słownictwo 

związane z kolorami i liczbami. 

Karty pracy zamieszczone na platformie Classroom. 

 

 

 

 

 
Karty pracy-materiały z Internetu 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

 
 
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 
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opiekuńcze. 
 

 


