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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 17 kwietnia 2020 roku - piątek
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

Pole pełne zboża
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Powożenie wozem – zabawa ruchowa. 
Rodzic prosi, by dziecko naśladowało pędzący zaprzęg. Rodzic wygrywa 
rytm, w którym porusza się zaprzęg po obwodzie koła. W czasie 
przerwy dziecko ustawia się na zewnątrz koła hula – hoop i trzyma koło
prawą ręką. Akompaniament w rytmie podskoków zaprasza dziecko do 
podskakiwania w kole.

2. Ziarno – oglądanie i poznawanie nazw zbóż.
Rodzic pokazuje dziecku kłosy zboża, nazywa je i zachęca do 
wypowiadania się na ich temat. Dziecko dotyka kłosów, próbuje 
wydobyć zawarte w nich ziarna. Porównuje wielkość i wygląd kłosów 
oraz ziaren. Rodzic omawia zastosowanie poszczególnych zbóż:
pszenica, żyto – pieczywo;
owies – płatki;
jęczmień – kasze.
Dziecko wypowiada się na temat różnic w wyglądzie kłosów i 
przeznaczenia poszczególnych zbóż.

 3.  Od ziarenka do bochenka – historyjka obrazkowa.
Rodzic, wykorzystując historyjkę obrazkową i rekwizyty: kłosy zbóż, 
mąkę, pieczywo – zachęca dziecko, by wspólnie spróbowali ustalić 
kolejność powstawania pieczywa (od zbierania zbóż z pola, przez młyn, 
piekarnię do bochenka) z nazwaniem czynności, które temu towarzyszą 
(np. siew, żniwa, mielenie, przesypywanie, ugniatanie, pieczenie). 
Dziecko tworzy „przepis na chleb” i z pomocą rodzica wykonuje 
opisowy plan niezbędnych czynności. Rodzic tłumaczy, że niedojedzony 

Koło hula -hoop (ew. ułożone ze 
sznurka, szalików, pasków bibuły)

zboże w ziarnach i w kłosach
(pszenica, żyto, owies, jęczmień)

kłosy zbóż, mąka, bochenek chleba
Wycinanki – składanki: historyjka 
obrazkowa „Od ziarenka do 
bochenka”

Anna Piechota

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


język angielski

chleb nie powinien trafiać do kosza na śmieci, lecz np. do karmnika dla 
ptaków lub innych zwierząt. 

4. Degustacja chleba.
Rodzic częstuje dziecko chlebem i przypomina, że jedząc, należy 
pamiętać o dokładnym przeżuwaniu kęsów. Proponuje, by dziecko 
zjadło całą kromkę chleba (z uwzględnieniem skórki, która bywa 
pomijana podczas jedzenia).

5. Stary Donald – zabawa ruchowa przy piosence.
Rodzic zachęca dziecko, by swobodnie poruszając się po pokoju, 
wyobraziło sobie, że jest zwierzęciem, które śpiewa piosenkę o 
farmerze Donaldzie, ale w innym „zwierzęcym” języku. Zachęca, by 
wymienione zwierzę na hasło rodzica, zachowując linię melodyczną, 
śpiewało zwrotki i refreny naśladując głosy zwierząt: 
pies – hau,hau,hau,hau....
kot – miau,miau,miau,miau...itp.

6. Podwórkowe rozmowy – zabawa ortofoniczna.
Rodzic wręcza dziecku sylwety lub figurki zwierząt i zachęca do 
odegrania spontanicznych scenek, które mogłyby mieć miejsce na 
wiejskim podwórku. Rodzic proponuje jedynie temat rozmowy, a 
dziecko improwizuje. Językiem wypowiedzi jest język zwierząt np. 
hau,hau,hau; miau, miau, miau. Mogą to być np. kłótnia psa z kotem, 
rozmowa kury i gęsi, czułe powitanie psiej mamy ze szczeniętami, 
zabawy świnek w chlewiku.

Lubię zwierzęta – lekcja 4
Nauka rymowanki „Wild animals”
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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.




