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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 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

Rodzina brzydkiego kaczątka.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Kacze zwyczaje – zabawa naśladowcza.
Dziecko układa szarfę w kształcie koła na podłodze. Przy dźwiękach 
instrumentu dziecko - „kaczka” spaceruje po podłodze naśladując 
ruchem „kaczy chód”. Na przerwę i hasło: Kaczki piją wodę – dziecko 
podchodzi do szarfy, klęka i naśladuje picie wody. Na polecenie: Kaczki 
czyszczą pióra – próbuje dotknąć buzią ramion, Kaczki pływają – 
dziecko naśladuje kacze pływanie.

2. Śniadanie w kurniku – ćwiczenie małej motoryki.
Rodzic prezentuje dziecku ziarna kukurydzy, słonecznika i dyni. Dziecko 
ogląda, bierze w palce, manipuluje. Następnie rodzic wyjaśnia, że 
znajdują się w kurniku i za chwilę przyjdzie gospodyni i nakarmi drób:
kaczki dostaną kukurydzę, kury – słonecznik, a gęsi – pestki dyni. 
Zadaniem dziecka będzie wyzbieranie wszystkich ziaren. Rodzic 
wysypuje nasiona na blat stolika a dziecko (gospodarz czy gospodyni) 
dzieli nasiona na trzy grupy dla poszczególnych rodzajów ptaków. 
   
 3. Zwierzęta gospodarskie i ich dzieci – dobieranie i liczenie członków 
rodzin zwierząt.
Rodzic prosi, by dziecko nazwało kolejno na obrazkach wszystkie 
zwierzęta hodowlane i przypomniało nazwy ich potomstwa. Następnie 
zachęca do wskazania rodzin i ich uzupełnienia, tak by rodziny były 
kompletne (koń – klacz – źrebię, byk -krowa – cielę, kogut – kura – 
kurczę, baran – owca – jagnię). Następnie dziecko liczy członków rodzin,
klasyfikuje według wielkości (tata – mama – dziecko).
Rodzic zachęca dziecko, by wspólnie głośno nazwali członków 
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prezentowanych zwierzęcych rodzin. Zwraca uwagę na prawidłowe 
nazewnictwo i formę wypowiedzi. Prosi o wskazanie dorosłych i 
młodych osobników. Zachęca do wyszczególnienia różnic między 
młodymi a dorosłymi zwierzętami. Proponuje, żeby dziecko ustaliło, 
których jest mniej, a których więcej.
Na koniec rodzic rozmawia z dzieckiem na temat tego, co jedzą ludzie, 
co jest dla nas zdrowe, i tego, co jest zdrowe i odpowiednie dla 
zwierząt. Dziecko wykonuje ćwiczenie z Rysowanek.

4. Pieski w budzie – zabawa ruchowa z czworakowaniem.
Rodzic zachęca dziecko, by poruszało się po pokoju, czworakując i 
naśladując małego pieska. Tłumaczy, że małe pieski mogą bać się wielu 
rzeczy (hałasu, krzyku itp..), ale wiele sytuacji wydaje im się ciekawych i 
godnych zainteresowania. Jeśli psy poczują się zagrożone, powinny 
schować się w budzie – usiąść pod ścianą.
Rodzic zachęca dziecko do interpretacji zdań – haseł, np.:
 - Piesek zobaczył żabkę.
 - Nagle pojawił się groźny wilk.
 - Nad głową pieska latał wesoło kolorowy motyl.
 - Na podwórko podjechał samochód, który strasznie warczał i 
hałasował.

5. Brzydkie kaczątko – wysłuchanie całości lub (lub obszernych 
fragmentów) baśni.
Rodzic czyta dziecku baśń i zachęca do rozmowy na temat przygód 
głównego bohatera:
  - Dlaczego kaczątko nie mogło znaleźć przyjaciela?
 - Czym kierowały się zwierzęta, odtrącając pisklę?
 - Jak czuł się młody łabędź?
Rodzic zachęca do swobodnych wypowiedzi na temat przeczytanej 
baśni i do ustalenia kolejności wydarzeń.

Lubię zwierzęta – lekcja 5
Powtórzenie piosenki Look around; 
Powtórzenie rymowanki Wild animals;
karta z ćwiczeniem – zadanie polega na odnalezieniu na obrazku 
odpowiedniej liczby zwierząt – zgodnie z zamieszczonymi u góry 
wskazówkami cyfrowymi.
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materiały z poprzednich zajęć;
karta pracy







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.


