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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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

Chronimy się przed chorobami.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Omiń wirusa ! - zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi (slalom).
Rodzic rozkłada na podłodze (w nieregularnych odstępach) kółka lub 
zabawki - „wirusy”. Dziecko biega swobodnie wokół nich, starając się je
ominąć lub przeskoczyć. Jeśli wpadnie lub nadepnie na „wirusa”, 
odchodzi na bok, żeby „przeczekać chorobę”. Następnie dziecko 
podskakuje obunóż przez kółka, by „zgubić” wirusa, i biegnie dalej. 

2. Chronimy się przed chorobami - „burza mózgów”, rozmowa 
kierowana na temat profilaktyki zdrowotnej.
Rodzic zachęca dziecko do wypowiedzi na temat: Jak chronić zdrowie? 
Jak unikać chorób?. Odpowiedzi w formie rysunkowej lub za pomocą 
słów – haseł zapisuje na kartonie. Prezentuje dziecku obrazki lub 
przedmioty przedstawiające czynności związane z pojęciami zdrowia i 
choroby (np. mydło, chusteczki do nosa, szczoteczka i pasta do zębów, 
butelki z syropem/ tabletkami, owoce, warzywa, brudne dłonie, 
bieganie, jazda na rowerze). Zwraca uwagę dziecka na zasady zdrowego
życia: higienę osobistą, właściwe odżywianie, ruch na świeżym 
powietrzu, uprawianie sportu, leczenie infekcji, odpowiednią odzież, 
unikanie kontaktu z chorymi.
* Rodzic może przeczytać dziecku wiersz J. Brzechwy „Żaba”, w którym 
w sposób humorystyczny został przedstawiony temat chorób, wizyty u 
lekarza itp.

3. W gabinecie lekarskim – zabawa tematyczna, poznanie zawodu 
lekarza i jego pracy.
Do zabawy w kąciku medyczno – lekarskim można wykorzystać zestaw 

Kółka, zabawki

karton, flamastry, obrazki o tematyce 
zdrowia, higieny

zestaw typu „Mały lekarz”
„Karty pracy” cz.4, s.3, kredki
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typu „mały lekarz” lub bezpieczne przedmioty o tematyce medycznej.
Rodzic i dziecko angażują się w odgrywanie ról: lekarza i pacjenta. W 
zabawie wykorzystują własne doświadczenie w roli małego pacjenta 
oraz stosują odpowiednie słownictwo dotyczące objawów (np. ból, 
gorączka, wysypka, kaszel, katar), jak również nazw chorób (np. angina, 
grypa, przeziębienie). Wielokrotnie powtarzają czynności oraz 
prawidłowo podają ich nazwy (badanie, osłuchiwanie, mierzenie 
temperatury) oraz przedmioty (stetoskop, termometr, strzykawka). 
Na zakończenie dziecko wykonuje zadania na karcie pracy: koloruje 
przedmioty związane z pracą lekarza.

4. Ta brzydka bakteria, ten okropny wirus - twórcza realizacja 
wyobrażeń na temat wyglądu bakterii i wirusów, łączenie technik 
plastycznych: wydzieranka, wypełnianie plasteliną, malowanie, 
przyklejanie fragmentów włóczki, sznurka itp.
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat przyczyn chorób, zwraca uwagę 
na istnienie drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak wirusy i 
bakterie. Podkreśla fakt, że są one niewidoczne dla oczu, a mimo to 
bardzo groźne. Proponuje dziecku, aby sobie wyobraziło, jak one 
wyglądają i opowiedziało o tym. Po wypowiedzi rodzic pokazuje na 
ilustracjach i fotografiach w książkach medycznych,  np. Encyklopedii 
zdrowia, jak w powiększeniu naprawdę wyglądają te zarazki. Zachęca 
dziecko do opisania ich rzeczywistego wyglądu i porównania z własnymi
wyobrażeniami.
Następnie dziecko na fantazyjnie pociętym kartoniku tworzy pracę 
plastyczną przedstawiającą jej/ jego wizję. Może łączyć różne techniki 
plastyczne (wydzieranka, wypełnianie plasteliną, malowanie, 
przyklejanie fragmentów włóczki, sznurka itp.). Rodzic pomaga dziecku, 
wspiera, pilnuje porządku w trakcie pracy. Po zakończeniu dziecko 
sprząta miejsce pracy i prezentuje swoją pracę wychowawcy.

5. Magiczny plaster do zadań specjalnych – zabawa badawcza.
Rodzic prezentuje różne rodzaje plastrów opatrunkowych i podaje ich 
nazwy. Dziecko ogląda, rozwija, przykleja, bada plastry. Porównuje 
różne rodzaje plastrów: opatrunkowych, ochronnych, na rolce, 
specjalistycznych (np. na pięty) itp. Dostrzega zróżnicowanie 
rozmiarów, materiałów, przeznaczenia. Zastanawia się nad nowymi 
możliwościami i  zastosowaniem plastrów, np. w zabawie lub do zajęć.

6. A – psik – zabawa ruchowa.
Rodzic do zabawy akompaniuje na instrumencie muzycznym. Zależnie 
od rodzaju  akompaniamentu dziecko maszeruje, biega lub podskakuje. 

książki o tematyce medycznej
karton, kredki, papier kolorowy, klej, 
plastelina, włóczka, sznurki

plastry opatrunkowe (rożne rodzaje)

instrument muzyczny



język angielski

Na krótką przerwę w muzyce zatrzymuje się i jeden raz mówi głośno:
A – psik! , zakrywając ręką usta.

Lubię zwierzęta – lekcja 6
zaśpiewanie piosenki Look around
powtórzenie rymowanki Wild animals
Przypomnienie historyjki obrazkowej Play Box on the savannah
karta z ćwiczeniem – zadanie polega na pokolorowaniu i wycięciu 
obrazków
Plan na 23 i 24 kwietnia

materiały z poprzednich zajęć
karta z ćwiczeniem





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.




