
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY

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

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 06 kwietnia 2020 roku - poniedziałek
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.

planu

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Świat za sto lat. Zielony dywanik z rzeżuchy.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Żabia perspektywa – oglądanie świata przez „ lornetkę” z poziomu 
podłogi.
Rodzic pyta: Jak myślisz, jak wygląda świat widziany przez żabki?
Dziecko dzieli się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Rodzic podaje dziecku rolki. Prosi dziecko o ostrożne położenie się  z 
głową blisko podłogi i obserwację pokoju przez lornetkę z tzw. żabiej 
perspektywy. Dziecko opowiada o swoich spostrzeżeniach.

2. Skoczny języczek – ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.
Rodzic opowiada i demonstruje poszczególne ćwiczenia. Dziecko 
powtarza, a rodzic kontroluje poprawność wykonania ćwiczeń:
  „ Języczek, kiedy nie śpi, nie chce siedzieć spokojnie. Ale tym razem 
zaczęła żuchwa – chciała, by zęby kłapały jak najgłośniej (opuszczanie 
żuchwy i podnoszenie, zęby uderzają o siebie).
 Spodobało się to Języczkowi. On też chciał skakać – z górnej wargi na 
dolną (przenoszenie języka z górnej wargi na dolną). 
A teraz na boki (przenoszenie języka z prawego kącika ust do lewego, 
język nie opiera się na wardze).
 Potem z ząbka na ząbek (dotykanie czubkiem języka każdego ząbka – 
najpierw na górze, potem na dole). 
Jeszcze mu mało podskoków (uderzanie czubkiem języka o 
podniebienie górne).
 Na koniec -  zjeżdżalnia (przesuwanie języka środkiem podniebienia, od
górnych zębów jak najdalej w kierunku gardła). 
Co to? Koniec zabawy?Zęby nie chcą go przepuścić? Przeciśnie się 
jakoś! (przeciskanie języka między zbliżonymi zębami górnymi i 
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dolnymi). 
Koniec – buzia się zamyka (zakładanie wargi górnej na dolną, dolnej na 
górną).
Odpocznij Języczku...(uśmiech ze złączonymi wargami, odciąganie 
kącików ust).”
   
 3. Podróż do przyszłości – pogadanka, rozwijanie mowy i kreatywnego 
myślenia. 
Rodzic pyta dziecko, czy wie, jak będzie wyglądał świat za sto lat, i czy 
sto lat  to jego zdaniem dużo czy mało. Dziecko próbuje po swojemu 
opisać przyszłość: jak będzie wyglądało otoczenie, jak będą wyglądać 
ludzie, jak się będą ubierać, jakim językiem będą mówić. Następnie 
rodzic proponuje dziecku stworzenie na kartce własnej wizji świata za 
sto lat. Dziecko ma do dyspozycji kredki, flamastry, kolorowy papier i 
ścinki materiałów.  

4. Rzeżucha prosto z ogródka – degustacja samodzielnie wyhodowanej 
zieleniny.
Rodzic wraz z dzieckiem ogląda rzeżuchę, opisuje jej zapach, a potem 
razem degustują, by określić jej smak.
* Jeśli dziecko wykonywało zdjęcia z kolejnych etapów hodowli może 
nakleić je na kartki  i w ten sposób powstanie kalendarz „Od nasionka 
do roślinki”

5. Gotowane i surowe – zabawa badawcza.
Rodzic proponuje dziecku doświadczenie: zalewa w dużym naczyniu 
jajko kurze wrząca wodą i pyta czy dziecko wie, co się stanie. Informuje,
że na rozwiązanie należy poczekać aż woda ostygnie (jeśli jajko nie było 
zbyt zimne, powinno mieć całkowicie ścięte białko i półpłynne żółtko).
Następnie rodzic stawia przed dzieckiem 3 słoiki z wodą oraz pojemniki 
z solą i cukrem i pyta, czy jajko unosi się w wodzie. Dziecko odpowiada i
sprawdza swoje przypuszczenie – wkłada jajko do wody w pierwszym 
słoiku (jajko tonie).
Następnie dziecko wykonuje kolejne próby: do drugiego słoika wsypuje 
kilka łyżek soli, a do trzeciego – cukru. Po wymieszaniu wkłada jajko i 
sprawdza, w którym słoiku utrzymuje się ono na powierzchni.
Następnie dziecko ogląda 2 jaja i stara się odgadnąć: które jest surowe, 
a które gotowane – bez ich rozbijania. Rodzic podpowiada, że 
ugotowane jajo szybciej się toczy i kręci od surowego. Dziecko toczy 
oba jaja, kręci nimi. Po wytypowaniu, które jajo jest surowe, a które 
gotowane, rodzic rozbija je, by potwierdzić przypuszczenia dziecka. Po 
stłuczeniu skorupek dziecko ogląda surowe i ugotowane jajo od środka 

kartka z bloku, kredki, flamastry, 
kolorowy papier, ścinki materiałów, 
klej, nożyczki

rzeżucha z hodowli, kartki, zdjęcia z 
hodowli

jajka kurze surowe i gotowane, duże 
naczynie, wrzątek, 3 słoiki, woda, 
łyżka, cukier, sól



język angielski

– poznaje budowę, nazywa i wskazuje: żółtko, białko, błonę, skorupkę 
oraz porównuje je.
Na koniec dziecko ogląda jajko, które na początku było zalane 
wrzątkiem. Obiera ze skorupki, porównuje z surowym i gotowanym na 
twardo.

6. Na zdrowie – degustacja jaj na twardo z sosem jajecznym 
(majonezem) i szczypiorkiem z hodowli.
Przedszkolak nakrywa stolik do posiłku, myje szczypiorek, smaruje chleb
masłem. Dostaje jedno ugotowane i wystudzone jajko. Samodzielnie je 
obiera i kroi na plasterki w gilotynce do jaj, układa na kromce chleba z 
dodatkiem majonezu. Na koniec przedszkolak ozdabia kanapkę 
pokrojonym przez rodzica szczypiorkiem i zjada.
Im większy będzie udział dziecka w przygotowaniu dania, tym chętniej 
go skosztuje. 

Wielkanoc
An Easter basket.
Look, an Easter basket. You can cut out, make and decorate your own 
Easter basket with your parent.
Zadanie – wycięcie zamieszczonego szablonu, złożenie, sklejenie i 
udekorowanie , tak aby powstał koszyczek wielkanocny.

jajka kurze gotowane, majonez, 
szczypior, gilotynka do jaj, plastikowy 
nóż, chleb, masło
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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.


