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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 kwietnia 2020 roku - piątek
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

Bandażujemy misia.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Niedźwiadki – zabawa ruchowa z czworakowaniem. 
Rodzic rozkłada w pokoju koc, który będzie gawrą niedźwiadka. Dziecko
to niedźwiadek, który poruszając się na czworakach, spaceruje po 
„lesie”. Na hasło: „Niedźwiadki do domu” - dziecko chowa się pod 
kocem (gawra). Na hasło: „Niedźwiadki na na spacer” - „niedźwiadek” 
wychodzi z gawry i spaceruje (czworakuje) po „lesie”.

2. Chory miś – wysłuchanie wiersza S. Kossuth; rozmowa na temat 
chorób.
Rodzic czyta dziecku wiersz:
    Chory miś
Chory jestem dziś
chory jest mój Miś:
poszliśmy do lasu, w góry,
wróciliśmy – zmokłe kury!
Chorujemy dziś...
Przyszedł do nas kot, 
zwie się – Mądry Prot,
 - O, Jędrusiu, tak nie można,
To wyprawa nieostrożna!
To wam mówi kot!
Cicho, Procie...sza!
Miś gorączkę ma,
 zachorować ciężko może...
Bardzo przesiąkł dzisiaj w borze!
Śpi Misiulek – sza!

Koc

Anna Piechota
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Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza. Zwraca uwagę na 
sytuacje mogące decydować o zachorowaniu. Dziecko, wykorzystując 
zdobytą wiedzę i indywidualne doświadczenia, opowiada o swoich 
przypadkach zachorowań oraz analizuje ich okoliczności (przegrzanie 
lub wychłodzenie, brak odpowiedniej odzieży, zbyt zimne napoje, 
infekcja).
* Chętne przedszkolaki uczą się części lub całości wiersza na pamięć.

3. Szczotka, pasta, kubek... - utrwalenie piosenki, zabawy przy 
piosence. Dziecko śpiewając piosenkę ilustruje treść prostymi gestami, 
pokazując odpowiednie części ciała (uwzględniając prawą i lewą 
stronę).

4. W drodze do lekarza – zabawa dydaktyczna.
Budowanie toru przeszkód:
Rodzic stawia sprzęty w kolejności: dwie ławeczki (ew. 4 taborety), koc, 
stolik dziecięcy, krzesełko dziecięce.
Pierwsze próby pokonania toru przeszkód:
dziecko idzie za rodzicem i pokonuje tor przeszkód:
 - wstaje i idzie między ławeczkami stopa za stopą,
 - turla się po materacu,
 - wchodzi na czworakach pod stolik,
 - dochodzi do krzesełka, obchodzi je,
 - wraca pod ścianę i siada w siadzie skrzyżnym.
Dziecko pomaga misiowi pokonać tor przeszkód (w drodze do lekarza):
dziecko dostaje misia i chustkę lub szalik. Zasłania misiowi oczy, 
zawiązując na nich chustkę9misia boli głowa). Zadaniem dziecka jest 
pomóc misiowi pokonać tor przeszkód (dotrzeć do lekarza). Miś ma 
zawiązane oczy i oczywiście niczego nie widzi. To czy i jak pokona tor 
przeszkód (dotrze do lekarza ) zależy od dziecka. Ponieważ jest to 
trudne zadanie, rodzic pokazuje, jak dziecko ma się zachować, 
pomagając misiowi. Bierze swojego misia, pokonuje razem z nim tor 
przeszkód, mówiąc:
 -  Misiu, wejdziemy pod stół. Pochyl głowę, żebyś się nie uderzył...
 - Tu jest koc. Będziemy się turlać. Trzymaj się mnie mocno...
 - Są dwie ławeczki. Idziemy równiutko – stopa za stopą...
 - Tu jest krzesełko. Usiądź na nim, a ja obejdę krzesełko dwa razy...
 - Koniec. Dotarliśmy do lekarza. Zaraz wracamy na miejsce.
Można ułożyć inny tor przeszkód, łatwiejszy lub trudniejszy. Zależy to 
od możliwości wykonawczych dziecka. W tej zabawie najważniejsza jest
słowna instrukcja, jej zrozumienie i realizacja. Zabawę warto powtarzać 
na nieco innych torach przeszkód.

piosenka  z wcześniejszych zajęć

ławeczki/ taborety, koc, stolik, 
krzesełko



język angielski

5. Chory miś – zdrowy miś – doskonalenie percepcji wzrokowej – 
wyszukiwanie różnic.
Rodzic pokazuje dziecku 2 pluszowe misie. Jeden misio ma 
zabandażowaną łapkę lub głowę. Proponuje dziecku opisanie wyglądu 
obydwu misiów i wyjaśnienie powodu zauważonych różnic w wyglądzie.
Inicjuje rozmowę na temat chorowania – po czym poznać chorego 
(symptomy, objawy). Po rozmowie dziecko w kartach pracy rysuje 
drogę w labiryncie – prowadzi chorego misia do lekarza.

6. Stary niedźwiedź – zabawa ruchowa przy piosence.
Dziecko kuca skulone i udaje śpiącego niedźwiedzia. Rodzic i ew. 
rodzeństwo śpiewa popularną piosenkę:
Stary niedźwiedź mocno śpi...
W wyznaczonym momencie dziecko - „niedźwiedź”budzi się i podbiega 
w stronę domowników. Ten, kto zostanie złapany, staje się 
niedźwiedziem. 

7. Bandażujemy misia – ćwiczenia usprawniające motorykę dłoni i 
koordynację  wzrokowo – słuchową.
Dziecko trzyma na kolanach misia. Rodzic wyjaśnia, że miś ma obolałe 
łapki i pomóc może ich zabandażowanie. Demonstruje dziecku technikę
bandażowania, sposób trzymania i prowadzenia bandaża. Rodzic 
pomaga dziecku, jeśli ma ono trudności.

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

2 pluszowe misie,
 „Karty pracy”cz.4, s.4; kredki

piosenka „Stary niedźwiedź”
https://www.youtube.com/watch?
v=trY1_BpfM2I 

miś, bandaż

materiały z poprzednich zajęć
karta z ćwiczeniem
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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.


