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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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

Wiejskie podwórko.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Noc i dzień – zabawa naśladowcza.
Rodzic wręcza dziecku sylwety słońca i księżyca. Dziecko będzie 
naśladować wybrane zwierzęta hodowlane. Przed rozpoczęciem 
zabawy rodzic w pokoju ustala z dzieckiem miejsca, które będą 
pomieszczeniami gospodarskimi: oborę, stajnię, kurnik itp.
Na początkowe dźwięki muzyki wychodzi „słońce”. Dziecko w tym 
czasie swobodnie porusza się po całym pokoju, naśladując ruchem 
wybrane zwierzęta. Stopniowe wyciszenie muzyki jest sygnałem 
zachodu słońca, na środek wychodzi księżyc, zapada noc. Dziecko - 
„zwierzę”wolnym krokiem idzie na odpoczynek do wyznaczonego 
miejsca - „pomieszczenia gospodarskiego”. 

2. Co słychać na wiejskim podwórku?  - zagadki słuchowe.
Rodzic zachęca dziecko do nazywania zwierząt, których odgłosy usłyszy 
(rodzic prezentuje):
 - kura – ko, ko
 - kaczka – kwa, kwa
 - gęś – gę, gę
 - indyk – gul,gul
 - krowa – mu,mu
 - pies – hau, hau
 - kot – miau, miau
 - mysz – pi,pi
 - świnia – chrum, chrum
 - koń – iha, ha
 - owca – be, be

Sylwety Słońca i Księżyca
utwór „Poranek” E. Griega
https://www.youtube.com/watch?
v=E7gdm0YLx6c 

Anna Piechota
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 - koza – me, me.
Dziecko podaje nazwę zwierzęcia i dowolną (prawdziwą) informację na 
jego temat, np. muu... - krowa, mieszka w oborze.
 
3. Stary Donald – nauka piosenki.
Rodzic śpiewa fragmenty melodii, naśladując odgłosy zwierząt z 
wiejskiego podwórka. Dziecko powtarza na zasadzie echa.

4. Czy to świnka czy kurczaczek? - składanie obrazka z części.
Rodzic rozdaje pocięte fotografie i prosi, by dziecko połączyło części w 
całość. Następnie zachęca dziecko do odgadnięcia nazw zwierząt ze 
złożonych obrazków. Wspólnie ustalają, które z nich mieszkało na 
farmie Starego Donalda. 
* Dla chętnych dzieci obrazki do pokolorowania z „Rysowanek” s.41 i 42

5. Kto mieszka w oborze? - zabawa dydaktyczna.
Rodzic pokazuje dziecku rysunki lub figurki zwierząt i prosi, by dziecko 
naśladowało odglosy, jakie wydają prezentowane zwierzęta,np.:
 kura – ko,ko
pies – hau,hau.
Dziecko przedstawia odgłosy zwierząt. Rodzic wskazuje „domy” 
zwierząt i prosi o dopasowanie zwierząt do ich domostw i nazwanie ich,
np. kura – kurnik. Na zakończenie dziecko w kartach pracy przykleja w 
odpowiednich miejscach zwierzęta i pojazdy oraz kończy kolorowanie 
budynków.

6. Celowanie do okienka – zabawa ruchowa.
Rodzic zachęca, by dziecko swobodnie poruszało się po pokoju, 
podrzucając woreczek z ryżem lub kaszą. Na znak rodzica,( np. 
klaśnięcie) dziecko zatrzymuje się  i celuje do rozłożonego okręgu z szarf
lub szalików. Jeśli dziecko trafi do celu, podskakuje do góry.

piosenka „Stary Donald”
https://www.youtube.com/watch?
v=XQRHDliey4c 

pocięte fotografie różnych zwierząt

sylwety lub figurki zwierząt
„Karty pracy”cz.3, s. 28 - 29

woreczki z ryżem lub kaszą
szarfy lub szaliki
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Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W ostatnich dniach przeżywaliśmy Mękę , Śmierć i 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pan Jezus umarł na krzyżu i trzeciego dna Zmartwychwstał. 

Aby przybliżyć dzieciom tą prawdę proponuję piosenkę pt. ,,Bóg 
nie umarł’

https://www.youtube.com/watch?v=Y9KSEdBizTY

https://www.youtube.com/watch?
v=Y9KSEdBizTY

Elżbieta Karczewska
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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.




