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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 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

Koty na płoty.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Koty na płoty – zabawa ruchowa.
Dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Na znak rodzica 
(podniesienie ręki), zatrzymuje się i wsłuchuje w liczbę klaśnięć, a 
następnie wykonuje małe kroki do przodu (np. 2 klaśnięcia – 2 kroki do 
przodu).

2. Darcie piórek – usprawnianie motoryki małej.
Rodzic zapoznaje dziecko ze starym zwyczajem darcia piór. Prezentuje 
naturalne kacze lub gęsie pióra i wyjaśnia, do czego wykorzystywane 
jest pierze (wypełnienie poduszek, kołder). Proponuje dzieciom zabawę 
w darcie piórek, ale z braku naturalnego surowca (piór) i ryzyka alergii 
zachęca do przygotowywania pasków z bibuły lub krepiny, które później
mogą być wykorzystane do dalszych zajęć. Dziecko starannie drze paski 
bibuły i – zachowując porządek – zbiera je, np. do kartonowego pudła.

 3.  Zwierzęta z wiejskiej zagrody – składanie i ozdabianie sylwet 
zwierząt.
Rodzic prosi, by dziecko, poruszając się po pokoju, naśladowało 
zwierzęta z wiejskiej zagrody. Rodzic próbuje ustalić, jak nazywa się 
zwierzę, a gdy odgadnie wszystkie zagadki, przechodzą do części 
statycznej zadania. Rodzic zachęca dziecko do wykonania kolejnych 
czynności związanych ze składaniem i ozdabianiem sylwet zwierząt. 
Dziecko wypycha  sylwety, składa je na pół i ozdabia, np. koloruje, 
wykleja bibułą lub kolorowym papierem, przykleja sierść z wełny i 
ogony z włóczki. Po skończonej pracy sylwety mogą służyć do innych 

Pióro gęsie, kacze, krepina lub bibuła 
w różnych kolorach

„Wycinanki – składanki” - Zwierzęta z 
wiejskiej zagrody (nr 19), kredki, 
włóczka, wata, bibuła, kolorowy 
papier
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zabaw, np. matematycznych, ortofonicznych lub dramowych.

4. Wlazł kotek na płotek – zabawa muzyczno – ruchowa.
Rodzic improwizuje na instrumencie,np. dzwonkach. Dziecko naśladuje 
ruchem  kocie zachowanie: wygina grzbiet, biega, łapie piłeczkę, drapie,
czyści sierść. Na dźwięki glissanda ( pocieranie pałeczką sztabek od 
najniższych do najwyższych) kot wdrapuje się na płotek i śpiewa, 
klaszcząc rytmicznie w ręce, fragment popularnej piosenki „Wlazł kotek 
na płotek i mruga”.
Przedszkolaki 4-latki wykonują zadania ze stron 32 – 33 w 
Rysowankach. Młodsze przedszkolaki wykonują zadanie ze s. 33.

5. Smutno czy wesoło? - naśladowanie odgłosów zwierząt ze zmianą 
nastroju.
Rodzic zachęca dziecko, by w parze z nim, odegrało scenki 
przedstawiające nastroje i emocje zwierząt. Naśladując odgłosy 
zwierząt nadają im barwy uczuć, tj. złości, radości, smutku, gniewu, 
szczęścia. Dziecko, starając się używać „języka zwierząt”, głosem i 
mimiką określa ich nastroje. Opowiada, kiedy zwierzętom może być 
smutno, a kiedy odczuwają radość. Wspólnie zastanawiają się, co należy
zrobić, by zwierzętom nigdy nie było smutno z powodu 
nieodpowiednich zachowań ludzi.
* Zadania na medal – s. 30 – 31 – Karty pracy 3. Przedszkolak, który je 
wykona nakleja medal z naklejek np. na bluzkę. Powodzenia!

Lubię zwierzęta – lekcja 5
Gra „Bingo”- zadaniem dziecka jest wycięcie planszy i kart, a następnie 
zagranie w Bingo z rodzicami, rodzeństwem.
Look, Play Box has got binoculars – zadaniem dziecka jest 
pokolorowanie i wycięcie z Playbooka części, z których powstanie 
lornetka. Rodzic pomaga dziecku skleić poszczególne elementy i 
przymocować sznurek. 

dzwonki
Rysowanki s. 32 - 33

Karty pracy 3, s.30 - 31

karta pracy
Playbook s. 59



Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dzisiaj proponuję kolorowankę online – Jezus Zmartwychwstały,

https://www.kolorowankionline.net/jezus

Zachęcam do śpiewania piosenki pt. ,,Bóg nie umarł’     

https://www.youtube.com/watch?v=Y9KSEdBizTY

https://www.youtube.com/watch?
v=Y9KSEdBizTY

Elżbieta Karczewska
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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.


