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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 maja 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

Psia niespodzianka.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Omiń niespodziankę – zabawa równoważna.
Rodzic rozkłada na podłodze zabawki, między którymi będą poruszały 
się dzieci:
 - drabina z klocków drewnianych – dziecko idzie między szczeblami;
 - wąska dróżka – do przejścia stopa za stopą – między samochodami;
 - murki o wysokości 20 – 30 cm z klocków plastikowych itp.
Dziecko maszeruje po pokoju, pokonując napotkane przeszkody w 
ustalony sposób.

2. Psia niespodzianka – rozmowa z dzieckiem na temat obowiązków 
właścicieli  psów, zwrócenie uwagi na konieczność  sprzątania po 
czworonogach.
Rodzic  prezentuje ilustracje przedstawiające psy różnych ras. Dziecko 
nazywa znane rasy, opowiada o swoich czworonogach, o tym jak się 
nimi opiekują (karmienie, kąpanie, wizyty u weterynarza, 
wyprowadzanie na spacer). Rodzic zwraca uwagę na obowiązek 
sprzątania po własnym psie i wyrzucania nieczystości do specjalnych 
pojemników.

3. Gryzia, Bęcek i dużo śmieci – opowiadanie z „Książki”, zwrócenie 
uwagi na problem śmiecenia w miejscach użyteczności publicznej.
Dziecko słucha opowiadania czytanego przez rodzica, oglądając 
ilustracje w „Książce”. Po wysłuchaniu opowiada własnymi słowami 
przygodę dzieci i Bęcka. Rodzic prowadzi rozmowę na temat dbania o 
czystość w miejscach publicznych. Przykładowe pytania:
 - Co trzeba zrobić ze śmieciami w parku?

Różne zabawki jako przeszkody

ilustracje popularnych ras psów

Książka s. 66-67
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 - O czym należy pamiętać po pikniku w lesie?
 - Dlaczego nie można zostawiać po sobie śmieci?
 - Co by się stało, gdyby ludzie nie sprzątali?
Dziecko powtarza za rodzicem zobowiązanie:
„Od dziś wszystkie dzieci
  sprzątają po sobie śmieci”

4. Raz i dwa – zabawa ruchowa.
Dziecko przy piosence chodzi po okręgu. Na słowa : „siedem, osiem”  – 
idzie przed siebie, na: „dziewięć, dziesięć” – idzie tyłem. „Może ja, może
ty” - pokazuje rękoma na siebie, potem na osobę stojącą naprzeciwko. 
Na słowa: „raz, dwa, trzy” - trzy razy klaszcze w dłonie.

5. Obietnica – wysłuchanie wiersza I. Salach;
Rodzic czyta wiersz. Następnie prosi dziecko, aby zapamiętało, jaka 
obietnicę składają dzieci w wierszu, i czyta utwór po raz drugi.
           Iwona Salach  „Obietnica”
    Gdy do lasu pójdą dzieci
    żadne w lesie nie naśmieci,
    bo papierki i butelki
    dają pożar – czasem wielki.
             Każdy malec obiecuje, 
             że przyrodę uszanuje.
             Nie wystraszy w lesie zwierza
             co do wody właśnie zmierza.
   Nie zabrudzi rzeki także.
   Dba o czystość, dba a jakże!
   A więc dziecię moje młode
   przed zagładą chroń przyrodę.
Dziecko wymienia zobowiązania: nie śmiecimy, nie płoszymy zwierząt, 
nie brudzimy rzeki, dbamy o czystość, chronimy przyrodę.
 Rodzic prezentuje rysunki terenów zniszczonych przez człowieka 
(zanieczyszczone rzeki i plaże, spalone lasy i pola, dymiące kominy, 
śmietniska w lasach itp. Uświadamia dziecku, że zanieczyszczenia są 
wynikiem działalności  człowieka, ale na ich uniknąć, sprzątając, budując
oczyszczalnie ścieków i ograniczając emisję spalin, bezpiecznie 
obchodząc się z ogniem, aby nie stać się sprawcą pożaru. Na 
zakończenie dziecko wstaje i składa uroczystą obietnicę:
    Rodzic:  Będę sprzątać po sobie śmieci.       Dziecko:  Obiecuję!
                   W lesie będę cichym gościem.                         Obiecuję!
                   Będę chronić przyrodę.                                     Obiecuję!
Ślubowanie może zostać spisane, a dziecko złoży na nim podpis – 

piosenka „Raz i dwa”

ilustracje  przedstawiające miejsca 
zniszczone ekologicznie; spisany tekst
ślubowania, farby

historyjka obrazkowa, 



 

język angielski

stempel palcem zanurzonym w farbie.

Lubię zwierzęta – lekcja 8.
Powtórzenie historyjki – rodzic podaje dziecku miniksiążeczkę z 
poprzednich zajęć. Dziecko wysłuchuje historyjki obrazkowej i 
jednocześnie śledzi obrazki w miniksiążeczce.
Playbook s.63 – zadanie polega na zaznaczeniu obrazków, które nie są 
związane z tematyką rozdziału 6.

Playbook s. 63





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.




