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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 kwietnia 2020 roku - wtorek 

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

 
Nr 
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ji wg. 
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u 

Edukacja 
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 

Sztuka ludowa 

Środki dydaktyczne, 

pomoce do 

wykorzystania, adresy 

stron, linki, 

Nauczyci

el 

nadzoruj

ący 

1 Edukacja 
przedszkoln
a 

I Muzyka ludowa 
Czerwone jabłuszko  – zabawa taneczna do piosenki ludowej 
Dzieci stają w parach naprzeciwko siebie lub naprzeciwko rodzica,, zbliżają się do siebie, wspinając się na palce, 

przyciągając lekko 
rękoma i oddalają od siebie, również we wspięciu na palce. 
 
1.Czerwone jabłuszko, przekrojone na krzyż, 
czemu ty dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz. 
Ref.: Gęsi za wodą, kaczki za wodą, 
uciekaj dziewczyno, bo cię pobodą. 
Ja ci buzi dam, ty mi buzi dasz, 
ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz.                         (dzieci chodzą w parach po obwodzie koła raz w 

jedną, raz 
                                                                                        w drugą stronę) 
2. Czerwone jabłuszko, po ziemi się toczy, 
czemu ty chłopczyku wciąż się na mnie boczysz.         (jw.) 
Ref.: Gęsi za wodą, kaczki za wodą… 
 
Z zamieszczonego linku – pierwsza piosenka: „Czerwone jabłuszko”: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MSAkAjhq6cM 
 
3. Przypomnienie poznanej literki „j” - doskonalenie sprawności grafomotorycznej, Mój zeszyt s.28. 

 
Piosenka 

Moj zeszyt s.28. 

 K. P.4 s. 8z.1 

linki 

książka 

wierszyk 

Anna 

Trojak 

mailto:palecznica@poczta.fm,
mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=MSAkAjhq6cM


Proszę o potwierdzenie wykonania ćwiczenia. 
 
II Święconka 
1. Prezentujemy dzieciom wielkanocny koszyczek -święconkę. 
 

 

 
Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu koszyczka, materiału, z którego został wykonany, ozdób oraz rodzajów 

zamieszczonych w nim pokarmów. Przybliżenie symboliki  i tradycji święcenia pokarmów. 
 
Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=8qjrV1h4eKQ 
 
Rodzic opowiada dziecku: 
Święcone to narodowa tradycja pielęgnowana w niemal każdym polskim domu. Święcenie potraw odbywa 
się w Wielką Sobotę. Początkowo odbywało się w domach, ponieważ ksiądz święcił wszystko, co zostało 
przygotowane przez gospodynię (chleb, jaja, kolorowe pisanki, wędliny, mięso, baby wielkanocne, 
placki, baranki z ciasta, masła albo z cukru, chrzan, sól, pieprz). Dziś zanosi się święconkę do kościoła. 
 
- Symbolika pokarmów: 
sól – odstrasza zło, ma moc oczyszczania, baranek z czerwoną flagą – symbol ofiary i zmartwychwstania 

Chrystusa, 
- jajka – symbol odradzającego się życia, 
- chleb – symbol Chrystusa, również symbol dostatku i pomyślności. 
Poza tymi głównymi pokarmami: wędlina – symbol siły i zdrowia, a także babka wielkanocna, kurczaczki, 
pieprz. 
2. „Na świątecznym stole”- wiersz D. Gellnerowej. 
 
 Na świątecznym stole 

https://www.youtube.com/watch?v=8qjrV1h4eKQ


pisanki jak kwiaty’ 
a obok pisanek 
� baby pękate. 
Baby z rodzynkami, 
w czepcach lukrowanych - 
potańczyć by chciały, 
poskakać by chciały, 
ale stół świąteczny jest dla nich za mały. 
 
3. Rozmowa na temat tradycyjnych potraw wielkanocnych. 
Rodzic  informuje dzieci, że zgodnie z tradycją najważniejszym posiłkiem w czasie świąt jest śniadanie. 
W czasie świąt Bożego Narodzenia najważniejsza jest kolacja, a w czasie Wielkanocy – śniadanie. 
Zanim rodzina zasiądzie za stołem, wszyscy składają sobie życzenia i spożywają poświęcone pokarmy: 
jajka, chleb, wędlinę. Następnie zasiadają do śniadania. �Stół jest zazwyczaj przykryty białym obrusem 
i przystrojony świeżymi roślinami. Tradycyjną potrawą podawaną do śniadania jest biała kiełbasa, biały 
barszcz lub żurek z jajkiem. Innymi potrawami są jajka, wędliny, pieczywo. Wśród ciast nie powinno 
zabraknąć baby wielkanocnej i mazurków. 
4.Wielkanocne potrawy – utrwalenie informacji. K. P.4 s. 8z.1 
- Ćwiczenia spostrzegania. K.P.4 s.8z.2 
 

 

 

Miłej pracy! Pozdrawiam! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ODDZIAŁ 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 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 

1 Język 
angielski 

S: Easter-poznajemy słowa związane z Wielkanocą, 

recytujemy wielkanocną rymowankę.  

 

Słownictwo: 

Chick- kurczaczek, lamb- owieczka, bunny- króliczek, 

Easter egg- jajo wielkanocne(pisanka) 

 

Zadania do wykonania: 

1.Posłuchaj i powtórz 

https://cutt.ly/YtFDdT0 

2. Powiedz i zaznacz w kółko. 

3. Narysuj i powtórz. 

4. Posłuchaj, spróbuj powtórzyć, narysuj.  

https://cutt.ly/MtFDkM8 

 

 

 

 
Książka 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

 

https://cutt.ly/YtFDdT0
https://cutt.ly/MtFDkM8

