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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 09 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

Śmigus - dyngus
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Na zielonej łące – zabawa rytmiczna.
Przy dźwiękach bębenka dziecko skacz jak zając. Na przerwę w muzyce 
zatrzymuje się i rytmicznie mówi fragment tekstu popularnej piosenki:
Na zielonej łące raz, dwa, trzy.
Pasły się zające raz, dwa, trzy.
Na słowa: raz, dwa, trzy – dzieci klaszczą rytmicznie. Ponowny 
akompaniament na bębenku zaprasza do skakania po całym pokoju.

2. Pisanki – ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie wzorów.
Dziecko siedzi przy stoliku, na którym leży kartka w kształcie dużego jaja
oraz kredki i ołówek. Rodzic prosi dziecko o ozdobienie jej tak, by 
powstała z niej barwna pisanka. Najpierw wymyślają przykłady rożnych 
wzorów pasowych.
 
3. Świąteczne tradycje – poznawanie tradycji związanych z Wielkanocą.
Rodzic krótko charakteryzuje najpopularniejsze tradycje wielkanocne. 
Prezentuje również przedmioty.
Palemki na szczęście. Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. 
Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną.
Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – 
ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórkami. Po 
poświęceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im 
szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi miało 
zapewnić zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do 
wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i 
złośliwością sąsiadów.
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Świąteczne porządki. Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne 
porządki, nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają 
także symboliczne znaczenie - „wymiatamy” z mieszkania zimę, a wraz z
nią wszelkie zło i choroby.
Święconka. Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. 
Koniecznie należało tego dnia  poświęcić koszyczek (albo wielki kosz) z 
jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). 
Święcono też chrzan – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została 
zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę 
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia.
Wielka Niedziela – dzień radości. W Wielką Niedzielę poranny huk 
petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, 
poruszyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po 
rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się 
jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, czyli 
mazurka.
Lany poniedziałek. Lany poniedziałek, śmigus – dyngus, święto lejka – 
to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy. Oblewać można było 
wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse 
na zamążpójście. A jeśli  któraś się obraziła – to nieprędko znalazła 
męża. Wykupić się można było od oblewania malowanym jajkiem – stąd
każda panna starała się, by jej pisanka była najpiękniejsza. Chłopak, 
wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się
podoba.
Wielkanocne jajo. Króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i
odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga 
daleko w przeszłość. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i 
odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą 
najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia 
organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy.
Szukanie zajączka. Wyrazem radości rodziny może być, po zakończeniu 
śniadania, wspólna zabawa zwana szukaniem zajączka, czyli małej 
niespodzianki dla każdego.   

4. Śmigus – dyngus – wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej.
Dziecko siedzi wygodnie. Rodzic recytuje wiersz:
Śmigus – dyngus
Wie o tym i Tomek, i Ewa,
że w śmigus się wszystkich oblewa.
Ale czy trzeba Pawełka 
oblewać z pełnego kubełka?



język angielski

Wystarczy małym kubeczkiem
dla żartu,
dla śmiechu,
troszeczkę.
Bo może wiatr chmurę przywieje
i wszystkich was deszczem
poleje?
Po recytacji rodzic pyta:
 - O czym przed chwilą usłyszałeś/usłyszałaś?
 - W jaki sposób dzieci obchodzą dyngus?
 - Kiedy jest obchodzony śmigus – dyngus? (w poniedziałek 
wielkanocny)
 - Jak inaczej mówimy na ten dzień?( lany, polewany lub oblewany 
poniedziałek)
Rodzic zwraca uwagę dziecka na kulturalne obchodzenie dyngusa, który
ma być zabawą dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy polewają 
innych.

5. Rzuć do mnie piłkę – zabawa ruchowa z elementem rzutu i 
celowania.
Rodzic stoi naprzeciwko dziecka. Rodzic rzuca oburącz do dziecka piłkę. 
Zadaniem przedszkolaka jest jej złapanie i odrzucenie z powrotem do 
rodzica. Im dziecko lepiej łapie, tym szybciej rodzic może rzucać piłkę. 

Easter basket song – nauka piosenki
plan na 9 i 10 kwietnia

piłka

https://www.youtube.com/watch?
v=85iD8QA9X_M 
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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.




