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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 kwietnia 2020 roku - środa
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

Potrawy na wielkanocnym stole.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Pisanki – utrwalenie piosenki, zabawa rytmiczna.
Dziecko śpiewa piosenkę. Na słowa pierwszej zwrotki:
jajka malowane,
bez barwnych pisanek,
jajka kolorowe,
bajki pisankowe,
dziecko klaszcze rytmicznie w ręce. Podczas drugiej zwrotki w tych 
samych taktach uderza o uda.

2. Świąteczne menu – zapoznanie dziecka z potrawami wielkanocnymi.
Rodzic pyta, czy dziecko zna jakieś potrawy, które zazwyczaj znajdują 
się na wielkanocnym stole. Pokazuje dziecku kilka ilustracji lub 
przygotowanych potraw, a ono odgaduje, jak nazywa się danie (np. 
babka drożdżowa, mazurek, pasztet, jaja na twardo). Dziecko może też 
ocenić ich wygląd i poznać smak.
Rodzic pyta:
 - Co, oprócz malowanych jaj, powinno się znaleźć w święconce, czyli 
wielkanocnym koszyczku?
Następnie opowiada o znaczeniu jajek, soli, baranka oraz o tradycyjnej 
zabawie wielkanocnej – walatce (2 osoby stukają się jajkami 
ugotowanymi na twardo, wygrywa ta, której jajko nie pęknie).
 
3. Piekły dzieci mazurki – przyporządkowywanie elementów do 
zbiorów według instrukcji.
Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia (np. wycięte z kolorowej prasy) 
wielkanocnych wypieków: babki, sernika i mazurka. Wspólnie z 
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dzieckiem omawia ich wygląd, rozmawia na temat składników, z jakich 
te ciasta przygotowano. Rodzic wycina np. z gazetek reklamowych 
zdjęcia produktów spożywczych: cukru, mąki, śmietany, jajek, twarogu, 
czekolady, masła itd. Rodzic proponuje dziecku „upieczenie”: babki, 
sernika lub mazurka.
Zabawa polega na zebraniu wszystkich składników potrzebnych do 
upieczenia ciasta i naklejeniu ich na karton.
Oto przepisy na ciasta w wersjach uproszczonych, zawierających 
podstawowe składniki:
babka: 4 jajka, 1 szklanka cukru, 2 szklanki mąki, 1 kostka masła, 3 łyżki 
rodzynek;
sernik: 3 jajka, 2 szklanki cukru, 1 szklanka maki, 1 kostka sera, 2 łyżki 
suszonych moreli;
mazurek: 2 jajka, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki, 1 śmietana, 1 
czekolada, 2 łyżki migdałów.
Wszystkie produkty znajdują się „w magazynie” - u rodzica, dziecko 
podchodzi i wybiera produkty w potrzebnych ilościach. Dziecko może 
przygotować karton z 1, 2 lub 3 ciastami. 

4. Jaki piękny wielkanocny stół – praca z ilustracją w Książce; 
wyszukiwanie par pisanek.
Dziecko ogląda obrazki i opowiada co na nich widzi. Rodzic kieruje 
rozmową:
Przyjrzyj się obrazkowi. Co on przedstawia? Ja dostrzegam chłopca z 
jasnymi włosami. Widzisz go?...Pokaż go. Obok niego biegnie kurczak...a
obok kurczaka stoi baranek...Widzę też dziewczynkę z ciemnymi 
włosami. Co stoi obok niej? Pokażcie teraz kwiaty na oknie...i ciasto na 
stole...Co jeszcze znajduje się na obrazku?
Dziecko opowiada i pokazuje, przy opisywaniu miejsca używa określeń 
kierunków w przestrzeni.

5. Zanieś podwieczorek – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
Zadaniem dziecka jest przejście po linii prostej do wyznaczonego 
miejsca i powrót z tacą, na której została ustawiona zastawa dla lalek 
(ew. plastikowe kubeczki), bez upuszczenia żadnego przedmiotu.

Książka s. 60-61

taca, zastawa dla lalek







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.




