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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 kwietnia 2020 roku - czwartek
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

Kto mieszka w oborze?
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Co to za zwierzę? - zabawa naśladowcza.
Rodzic zachęca dziecko, by spróbowało odgadnąć nazwy zwierząt 
mieszkających w mieście i na wsi. Rodzic mówi dziecku na ucho hasło – 
nazwę zwierzęcia. Dziecko przedstawia zagadkę, prezentując sposób 
poruszania się lub naśladując odgłosy. Rodzic z dzieckiem wspólnie 
ustalają, gdzie mieszkają przedstawiane zwierzęta.

2. Miasto – wieś – rozmowa kierowana.
Rodzic prezentuje dziecku fotografie i obrazki przedstawiające 
krajobraz wiejski i krajobraz miejski. Zachęca dziecko do porównania 
ilustracji oraz zastanowienia się nad warunkami życia w obydwu 
środowiskach. Dziecko próbuje wskazać różnice i podobieństwa miasta i
wsi. Rodzic może zadać pytania pomocnicze:
 - Jakie domy stoją w mieście, a jakie na wsi?
 - Gdzie jest więcej sklepów?
 - Gdzie jest więcej zieleni?
 - Gdzie są szersze ulice i większy ruch samochodowy?
 - Jakie zwierzęta mieszkają z ludźmi na wsi, a jakie w mieście?

 3.  Jedziemy na wieś – opowiadanie.
Rodzic opowiada o dzieciach, które przyjechały z rodzicami odwiedzić 
dziadków mieszkających na wsi. Opowiada krótko o pracach w 
gospodarstwie wiejskim związanych z hodowlą zwierząt, uprawą zboża, 
ogrodnictwem, sadownictwem. Rodzic zadaje pytania:
 - Czym zajmują się rolnicy?
 - Czy ta praca jest trudniejsza od innych? Czym się różni?
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 - W jaki sposób należy opiekować się zwierzętami hodowlanymi?
 - Na czym polega praca na polu?
 - Na czym polega praca w sadzie?
Rodzic zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi na temat wsi. 
Odwołuje się do doświadczeń dziecka. Zachęca do tworzenia 
opowiadania z elementami dialogu z wykorzystaniem sylwet zwierząt i 
maszyn rolniczych.

4. Pomocnicy rolników – przegląd maszyn i narzędzi rolniczych.
Rodzic prezentuje dziecku na obrazkach maszyny i narzędzia rolnicze. 
Podaje ich nazwy, krótko charakteryzuje zakres prac w polu lub 
gospodarstwie, jakie można wykonać określoną maszyną. Zachęca 
dziecko do samodzielnej próby opisania maszyn własnymi słowami, do 
porównywania ich ze znanymi mu innymi maszynami, pojazdami, 
narzędziami. Szczególnie skupia uwagę dziecka na traktorze (ciągniku). 
Omawia jego wygląd, części składowe, żeby dziecko mogło bez 
większego trudu wykonać zadanie na karcie pracy. Następnie dziecko 
koloruje obrazek zgodnie z kodem i rysuje koła po śladzie.

5. Zające w ogrodzie – zabawa ruchowa z podskokami.
Rodzic zachęca dziecko, by wyobraziło sobie, że jest zajączkiem.
Zajączek będzie kolejno:
 - witał się (dziecko wita się z rodzicem palcami, stopami,ramionami)
 - szedł przez łąkę (dziecko dotyka stopami podłogi)
 - biegał, omijając drzewa (dziecko skacze dookoła rodzica, ew. 
pluszaków)
 - ścigał się z żabkami (dziecko skacze jak żabka)
 - bał się wilka (dziecko przytula się do rodzica, pozostając w bezruchu)
 - znajdował schronienie (dziecko radośnie pląsa, tańczy)
 - poznawał inne zajączki (dziecko wita się i bawi z innymi członkami 
rodziny)
 - chrupał marchewkę (dziecko naśladuje jedzenie marchewki).
* Chętne przedszkolaki wykonują zadania na str.22 i 23 w 
„Rysowankach”.

6. Podkowy na szczęście – ćwiczenie grafomotoryczne.
Rodzic przedstawia dziecku obrazki z końmi (np. Rysowanki str.40), a 
następnie krótko opowiada o wspólnej historii  człowieka i konia.
Wskazuje na ważną rolę konia w życiu człowieka od najdawniejszych 
czasów, jako zwierzęcia do jazdy, jucznego, pociągowego oraz do prac 
polowych. W przypadku koni wierzchowych, przystosowanych do jazdy 
konnej, mówi o rynsztunku, nazywając i wskazując np.: uzdę, wodze, 

obrazki maszyn i narzędzi rolniczych
„Karty pracy” cz. 3, s. 27
kredki

Rysowanki, str.22 - 23

ilustracje z końmi, 
rysunki podkowy -8 - na małych 
karteczkach,
karteczki, kredki



język angielski

uprząż, siodło, popręg, strzemiona, a w przypadku koni pociągowych – 
o uprzęży, do której należą m. in.: uzda, chomąto, lejce.
Rodzic zwraca uwagę dziecka na kopyta chronione podkowami. 
Wyjaśnia powiedzenie, że podkowy przynoszą szczęście ich 
właścicielom (podkowa ma chronić właściciela, tak jak chroniła konia).
Następnie rodzic prezentuje sylwety w kształcie podkowy i proponuje 
zabawę w odczytywanie i kontynuowanie rytmów. Rodzic początkowo 
sam układa rytmy z podków (podkowy ułożone pionowo, poziomo, 
odwrócone), a dziecko je kontynuuje. Potem dziecko układa propozycje
rytmów. Na koniec dziecko na kartkach odwzorowuje przykłady rytmów
zaproponowane przez rodzica. 

Lubię zwierzęta – lekcja 4
Powtórzenie historyjki obrazkowej; Playbook s. 57 (zadaniem dziecka 
jest zaznaczenie obrazków przedstawiających sceny z historyjki)

Playbook str.57





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.


