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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 07 kwietnia 2020 roku - wtorek
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

Wielkanocny koszyczek.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Pisanki kraszanki – zabawa rytmiczna (echo rytmiczne)
Dziecko siedzi przed rodzicem, który mówi (w różnym tempie i z różną 
dynamiką) fragment tekstu piosenki:
„Pisanki, pisanki – jajka malowane,
nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek”.
Rodzic jednocześnie rytmicznie klaszcze lub uderza w uda. Dziecko 
powtarza każdy przykład na zasadzie echa.

2. Malowane jaja – oglądanie różnorodnych świątecznych jajek. 
Rodzic  pokazuje dziecku różne pisanki i zadaje pytania:
 - Co to jest?
 - Z czego się robi pisanki?
 - Dlaczego mówimy, że jajko jest symbolem życia i budzącej się 
przyrody?
Dziecko odpowiada. Jeśli nie potrafi – rodzic wyjaśnia. Następnie 
opowiada o historii pisanek, o ich tradycyjnym wyglądzie w innych 
krajach (niektóre mają namalowane kwiaty wiśni, figury, ptaki. Są też 
jaja drewniane, malowane na czarno i zdobione farbami. Są drogocenne
złote jaja, zdobione szlachetnymi kamieniami, np. diamentami (Rosja). 
W Australii rzeźbione są jaja strusia.)
Następnie rodzic omawia techniki, za pomocą których zdobi się pisanki:
 - kraszanki: powstają przez gotowanie jaja w wywarze barwnym, 
uzyskanym ze składników naturalnych (łupin cebuli, kory dębu, soku z 
buraka);
 - pisanki: powstają przez malowanie jaja gorącym woskiem, a 
następnie zanurzenie jaja w barwniku; do ich malowania używa się 
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szpilek, igieł, drewienek, słomek;
 - oklejanki (naklejanki): są ozdabiane sitowiem, płatkami bzu, 
skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru i materiału;
 - nalepianki: powstają przez ozdobienie jaja różnymi wycinankami z 
papieru;
 - drapanki: powstają przez wydrapanie różnych wzorów na barwionym 
jaju.

3.  Pisanki – nauka piosenki, zabawa pisankami.
Dziecko słucha piosenki. Po wysłuchaniu rodzic podaje dziecku 
malowane jajka i zachęca, aby opowiedziało o swoich pisankach. 
Następnie dziecko wykonuje melodię piosenki sylabami:
 - kury: ko,ko,ko
 - barany: be, be, be
 - kaczki: kwa, kwa, kwa.

4. Bajki pisankowe – doskonalenie percepcji wzrokowej, dostrzeganie 
podobieństw, łączenie elementów w pary.
Dziecko wykonuje zadanie na karcie pracy – łączy w pary takie same 
pisanki i koloruje je według wzorów.

5. Gdzie są pisanki ? – zabawa dydaktyczna.
Dziecko stoi i ma w ręku pisankę (najlepiej drewnianą). Rodzic stoi 
plecami do dziecka. Kątem oka kontroluje wykonywanie ćwiczeń. 
Rodzic prosi, by dziecko pokazało, co znajduje się przed nim, i poturlało 
przed siebie pisankę. Zanim dziecko podejmie i podniesie pisankę, 
rodzic zwraca uwagę, że jajko jest przed nim:
Jajko jest przed tobą, z przodu.
Po podniesieniu pisanki dziecko unosi ją nad głowę .Tu rodzic również 
akcentuje, że jajo jest teraz na górze, a kiedy dziecko ją opuści na 
wysokość kolan, to mocno podkreśla, że teraz znajduje się na dole.
Następnie rodzic prosi, by dziecko położyło obie ręce na klatce 
piersiowej i wyczuło bijące serce, czyli wskazało lewą stronę ciała, i 
podniosło lewą rękę (można założyć dziecku frotkę), po czym wskazało 
lewą nogę, kolano, stopę i położyło pisankę po lewej stronie swojego 
ciała. Następnie dziecko pokazuje prawą rękę, podobnie jak  wcześniej 
podnosi ją, wskazuje prawą nogę, kolano, stopę i kładzie pisankę po 
prawej stronie. Dziecko siada teraz i wskazuje, gdzie rodzic kładzie 
pisankę. Posługuje się przy tym określeniami: na górze, na dole, obok, 
pod,na.

6. Gdzie jest jajo? - wyszukiwanie kształtu owalnego, tworzenie mozaiki
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język angielski

ze skorupek.
Rodzic układa przed dzieckiem różnej wielkości  figury geometryczne 
wycięte z kartonu: kwadraty, trójkąty, koła, prostokąty, trapezy, owale. 
Poleca odnaleźć wszystkie kształty podobne do jajka. Dziecko 
porównuje koła i owale, decyduje, który kształt jest najbardziej zbliżony
do kształtu jaja. Dziecko wybiera jeden owal i ozdabia go mozaiką ze 
skorupek jaj.

7. Pisankowe obrazki – zabawa naśladowcza. Dziecko swobodnie 
porusza się po pokoju przy melodii piosenki, dopasowując ruch do 
charakteru muzyki. Na przerwę zatrzymuje się, przybierając wybraną 
pozę z obrazków pisankowych, zawartych w tekście piosenki: kogucik, 
słońce, laleczka, kwiatek, gwiazdka. Rodzic zgaduje, jaki obrazek 
dziecko przedstawia.

Wielkanoc – Easter
Historyjka obrazkowa
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sylwety w kształcie owalu, skorupki 
jaj, klej
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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.


