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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 02 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

Tydzień dzieci miał siedmioro. Duży czy mały?
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Olbrzymy i skrzaty – zabawa organizacyjno – porządkowa.
Rodzic akompaniuje do zabawy na bębenku. Gdy gra wolno i głośno 
dziecko chodzi, tupiąc, z rękami podniesionymi jak olbrzym.
Gdy rodzic gra szybko i cicho – dziecko chwyta się za kolana i pochylone
porusza się po pokoju na palcach, drobnymi kroczkami jak skrzat. 

2. Nasz kalendarz – pogadanka inspirowana treścią krótkiej rymowanki,
utrwalenie nazw dni tygodnia.
Rodzic zapoznaje dziecko z krótką rymowanką o dniach tygodnia, po 
czym pyta czy dziecko zna te nazwy, czy ważna jest kolejność dni w 
tygodniu, czy można je sobie dowolnie pozamieniać, co zwykle dziecko 
robi w poszczególne dni tygodnia.
Anna Pawłowska – Niedbała
    Tydzień siedmiu synów miał,
    gdy ich wołał, to ich zwał:
    Poniedziałek, Wtorek, Środa, 
    Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela.
    A gdy było mu wygodnie,
    to też wołał ich odwrotnie:
    Niedziela, Sobota, Piątek, Czwartek,
    Środa, Wtorek, Poniedziałek.
    Co się wtedy w świecie działo?
    Wszystko ludziom się mieszało.
*Chętne dzieci uczą się rymowanki na pamięć.
Rodzic układa w widocznym miejscu szablon kalendarza (7 kartek). 
Omawia z dzieckiem aktywności i wspólnie z nim tworzy rysunki 

Bębenek, ew. garnek

7 kartek papieru, kredki lub flamastry,
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symbolizujące zajęcia gimnastyczne, umuzykalniające, plastyczne i 
umieszcza je w odpowiednich dniach. Pozostawia wolne miejsce w 
sobotę i w niedzielę.
Dziecko powtarza nazwy dni tygodnia  i wymienia aktywności 
przyporządkowane do każdego dnia.
Następnie rodzic prosi o wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.
Dziecko opisuje sytuacje na obrazkach. Rysuje uśmiechnięte buzie obok 
tych, które przedstawiają dobre sposoby spędzania wolnego czasu z 
rodzicami. Na zakończenie dziecko podaje inne, własne pomysły na 
rodzinne aktywności i rysuje je w wolnych miejscach w kalendarzu 
(weekend).
 
3. Taniec zabawek – zabawa taneczna.
Po wysłuchaniu utworu muzycznego rodzic rozmawia z dzieckiem na 
temat jego nastroju zadając pytania:
Czy nastrój utworu jest zawsze taki sam, czy się zmienia?
Jaki jest nastrój poszczególnych części utworu?
Podczas ponownego słuchania utworu dziecko podnosi rękę w 
momencie, kiedy nastrój się zmienia.
Następnie dziecko podaje ręce rodzicowi lub rodzeństwu i w parze 
podczas spokojnej części utworu kołyszą się na boki - „tańczą 
walczyka”. Na skoczne dźwięki puszczają ręce i osobno skaczą jak 
pajacyk.

4. Zabawki – zabawa dydaktyczna.
Dziecko otrzymuje rysunki zabawek, na których brakuje detali. Jego 
zadaniem jest dorysowanie brakujących elementów.
* Chętne dziecko może spróbować narysować podobną, prostą zagadkę
dla rodzica np. słoneczko bez promieni lub domek bez okna.

5. Siejemy rzeżuchę – założenie hodowli.
Dziecko z rodzicem sieją rzeżuchę na talerzu wyłożonym watą lub w 
specjalnym pojemniku do hodowli kiełków. Zadaniem dziecka jest 
zraszanie i  codzienna obserwacja nasionek.
Po tygodniu rzeżucha będzie gotowa do spożycia.

6. Zuzia, Julka i wstrętne sznurowadła – wysłuchanie opowiadania.
Dziecko słucha opowiadania czytanego przez rodzica. Po wysłuchaniu 
tekstu odpowiada na pytania:
 - Jak miały na imię dziewczynki?
 - Jaka jest Julka, a jaka Zuzia?
 - Jaki problem miała Julka?

muzyka relaksacyjna
https://www.youtube.com/watch?
v=GYaxmil_v5M 

rysunki zabawek bez niektórych 
elementów

nasiona rzeżuchy, talerz, wata, mała 
konewka

opowiadanie z „Książki”, 2 tasiemki
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 - Kto jej pomógł i w jaki sposób?
 - Dlaczego Zuzia potrafi już wiązać sznurowadła, a Julka nie?
 - A czy ty potrafisz zawiązywać sznurowadła?
Rodzic pokazuje dziecku, jak należy wiązać sznurowadła. Dziecko 
próbuje samodzielnie zawiązać tasiemki na kokardkę.

7. Czyja to skarpetka? - zabawa dydaktyczna, porównywanie wielkości 
skarpetek.
Rodzic pyta:
 - Jak myślisz, czy stopy olbrzymów są takiej samej wielkości co stopy 
skrzatów?
 - A czy stopy osób w naszej rodzinie są tej samej wielkości?
 - Jak można to sprawdzić?
Gdy dziecko przedstawi swoje pomysły, rodzic podpowiada w jaki 
sposób porównać wielkość skarpetek. Podaje dziecku skarpetki w 
różnych rozmiarach, dziecko mierzy je, określa wielkość i ewentualnie 
zgaduje, do kogo mogą należeć.
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„Łabędź” C. Saint – Saensa
https://www.youtube.com/watch?
v=RGwvFfE6qWc 
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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.




