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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 03 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

Oczami dziecka. Dawno temu – teraz – w przyszłości.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Przekraczanie linii – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
Rodzic rozkłada na podłodze sznurek lub skakankę. Zadaniem dziecka 
jest:
 - kroczenie wzdłuż linii ze sznurka, stawiając stopy na zewnątrz, 
wewnętrzną stroną stopy do środka;
 - kroczenie po linii stopa za stopą;
 - kroczenie wzdłuż linii  sznurka, stawiając stopy na zewnątrz, 
wewnętrzną stroną stopy na zewnątrz.

2. Dzieci – prezentacja fotografii dzieci z ich wczesnego dzieciństwa.
Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia z jego wczesnego dzieciństwa. Pokazuje
dziecku również swoje zdjęcia z dzieciństwa. Wspólnie zastanawiają się,
jakie są podobieństwa i różnice w wyglądzie osób na fotografiach. W 
razie konieczności rodzic podpowiada, zadając pytania pomocnicze:
 - Czy mam ten sam kolor włosów?
 - Czy mam ten sam kolor oczu?
 - Czy moja twarz jest taka sama?
Rodzic  daje dziecku lusterko i prosi, aby teraz porównało swój wygląd 
ze zdjęciami. Dziecko wymienia, co się zmieniło w jego wyglądzie, a co 
nie. 
   
 3. Kiedy obchodzimy urodziny? - pogadanka na temat przemijania, 
stawania się coraz starszym, obchodzenia urodzin.
Rodzic zadaje dziecku pytania:
 - Ile masz lat?
 - Co się dzieje, kiedy kończysz kolejny rok?
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 - W jaki sposób świętujesz dzień przyjścia na świat?
 - Ile świeczek powinno być na urodzinowym torcie?
 - Ile razy w roku świętujesz urodziny?
 - Kiedy obchodzisz urodziny, to jesteś o rok starszy(a), czy o rok 
młodszy(a)?
 - Ile czasu upływa od jednych urodzin do drugich? Czy to dużo czasu?
Dziecko odpowiada na pytania. Rodzic podaje dziecku wieczko od słoika
i prosi je o wypełnienie go grubą warstwą plasteliny (tort).

4. Ile świeczek, ile lat – zabawa matematyczna doskonaląca 
umiejętność liczenia. 
Dziecko osadza w swoim plastelinowym torcie tyle patyczków ile ma lat 
(patyczki to świeczki na torcie). Dziecko liczy świeczki. Następnie rodzic 
pyta dziecko, o ile więcej świeczek będzie na jego torcie za rok. Dziecko 
dokłada jeden patyczek i liczy świeczki. Rodzic pyta, ile świeczek będzie 
na torcie za kolejne 2 lata. Dziecko dokłada kolejne 2 patyczki i 
powtarza czynność liczenia.
Na zakończenie dziecko utrwala zdobyte wiadomości, wykonując 
zadania na karcie pracy. Dziecko rysuje po śladzie i koloruje tort według
wzoru oraz rysuje odpowiednią liczbę świeczek. Oznacza uśmiechniętą 
buzią ten tort, na którym jest więcej świeczek.

5. A ja rosnę i rosnę... - nauka piosenki; ilustrowanie ruchem piosenki.
Po wysłuchaniu piosenki rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jej 
treści, nastroju i budowy:
 - O czym opowiada piosenka?
 - Czy piosenka jest smutna czy wesoła?
 - Ile zwrotek ma piosenka?
Dziecko ilustruje treść piosenki prostymi gestami i ruchem według 
własnej inwencji.

6. Kiedy to było, kiedy to będzie? - pogadanka utrwalająca pojęcia 
określające czas, ćwiczenie orientacji w czasie.
Rodzic prezentuje różne czynności wykonywane w ciągu dnia i prosi 
dziecko o określenie, czy czynności były, właśnie trwają , czy dopiero 
będą, szczególnie akcentując czasowniki w odpowiedniej formie, np.:
Rano zjadłam śniadanie, teraz jem obiad, później zjem kolację.
Wczoraj wysłuchaliśmy koncertu, dziś rysujemy, jutro pójdziemy na 
spacer.
Rodzic układa cztery kartki papieru  - pory dnia – ranek, południe, 
wieczór i noc. Rodzic z dzieckiem rysują symbole czynności 
wykonywanych w ciągu doby (spanie, mycie zębów, zabawa, jedzenie 

plastikowe patyczki ew. zapałki
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4 kartki, symboliczne ilustracje 
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doby
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język angielski

obiadu, jedzenie śniadania itd.)i przyporządkowują je do pory dnia.

7. Rano, w południe, wieczorem – utrwalenie zdobytych wiadomości 
na temat części dnia, wykonanie zadania na karcie pracy.
Dziecko opisuje sytuacje przedstawione na ilustracjach i nazywa pory 
dnia, w których te czynności są wykonywane. Oznacza obrazki 
odpowiednimi symbolami.

Lubię zwierzęta – lekcja 3
Historyjka obrazkowa
Let's listen to the story
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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.




