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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 kwietnia 2020 roku - poniedziałek
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

Kolorowe witaminy.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Kwiatki na łące – zabawa ruchowa przy muzyce.
Dziecko jest „kwiatkiem”, przykuca i czeka na dźwięki muzyki. Gdy 
rodzic włącza muzykę, najpierw cicho, stopniowo coraz głośniej, 
„kwiatek” zaczyna się „rozwijać” - dziecko wstaje, zaczyna spacerować 
po coraz większych kołach. Gdy muzyka cichnie - „kwiatek” powoli 
„zamyka się”, dziecko wraca do pozycji wyjściowej.

2. Zdrowie – wysłuchanie wiersza I. Salach.
Iwona Salach „Zdrowie”
       Wszystkie dzieci chcą być zdrowe
       Wiosną, latem czy jesienią
       i dlatego o tej porze witaminy sobie cenią.
       Tomek zjada liść sałaty,
       jabłko chrupie mała Ania,
       a rzodkiewki i ogórki
       na surówkę potnie Hania.
       Grześ surówkę palcem trąca
       wcale miska go nie nęci.
       Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy
       trzeba tylko trochę chęci.
       Zjedz surówkę, to urośniesz
        - ale Grzesio robi miny
      i nie wierzy, że w tej misce
       siedzą same witaminy.
Rodzic po przeczytaniu wiersza rozmawia z dzieckiem na temat 
zdrowego odżywiania. Prezentuje zebrane w widocznym miejscu świeże
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warzywa i owoce (warzywa umyte, w miarę potrzeby obrane ze skóry), 
kroi je, daje dziecku do skosztowania. Dziecko określa smak, zapach i 
kolor spożywanych warzyw. Wspólnie zastanawiają się, w jakich 
produktach, oprócz warzyw i owoców, są zawarte witaminy.

3. Apteka w ogrodzie – zabawa badawcza.
Rodzic prezentuje dziecku suszone zioła i herbatki ziołowe, syropy 
lecznicze, np. z malin, główki czosnku, przyprawy ziołowe i inicjuje 
rozmowę na temat roślin o właściwościach leczniczych i 
prozdrowotnych. Wyjaśnia, że w leczeniu wielu dolegliwości 
wykorzystuje się naturalne surowce roślinne, takie jak zioła i syropy z 
owoców. Dziecko dotyka, rozgniata, wącha i stara się rozpoznać po 
zapachu niektóre zioła, np. miętę, rumianek. Z pomocą rodzica 
sporządza herbatkę ziołową. Po wystudzeniu, wzbogaceniu miodem, 
sokiem z malin, kosztuje. Następnie wykonuje zadanie na karcie pracy –
przykleja na pojemnikach rośliny, z których zostały sporządzone leki.

4. Kolorowe witaminy – zabawa dydaktyczna.
Dziecko siedzi na dywanie, pośrodku są porozkładane koła w różnych 
kolorach (wycięte z kolorowego papieru). Zadaniem dziecka jest 
przyporządkowanie sylwet warzyw i owoców (wyciętych z gazetek ze 
sklepów spożywczych) do krążków w odpowiadających im barwach, np. 
sałata – zielony, cebula – żółty, pomidor – czerwony. Dziecko podaje 
nazwę i określa kolor warzywa lub owocu oraz stara się w kilku słowach 
opisać jego wygląd (kształt, rodzaj skórki itp.) i sposób spożywania 
(surowe czy gotowane). Następnie 4 – letnie przedszkolaki wykonują 
ćwiczenia na s. 24,25,44 w „Rysowankach”. Młodsze przedszkolaki 
mogą wybrać, czy wykonają 1, 2 czy 3 ćwiczenia.

5. Dmuchamy na choroby – ćwiczenia oddechowe.
Rodzic proponuje dziecku zabawę oddechową z użyciem konfetti i 
słomek do napojów. Dziecko siedzi lub stoi przy stole. Przed nim leży 
niewielka liczba konfetti (nie za blisko!). Dziecko otrzymuje słomkę. Na 
hasło: Start! - dziecko zaczyna dmuchać na swoje konfetti, starając się 
jak najszybciej zdmuchnąć wszystko.

6. Dokończ słowo – dzielenie wyrazów na sylaby, dopowiadanie słów 
rozpoczętych przez inną osobę.
Rodzic wypowiada wyraźnie słowa (związane z omawianą tematyką: 
nazwy chorób, medykamentów, ziół itp.). Dzieli te wyrazy na sylaby, np.
gry – pa, ter – mo – metr, sy – ro – py, wi – ta – mi – ny, ru – mia – nek, 
mię – ta, czos – nek, an – gi – na, ka – tar. Następnie dzieli słowa na 

suszone zioła, herbatki ziołowe, 
syropy lecznicze, miód, główki 
czosnku, przyprawy ziołowe
„Karty pracy” cz.4, s.5

„Rysowanki” s.24,25,44

słomka do napojów, konfetti



język angielski

sylaby wspólnie z dzieckiem. Dziecko powtarza słowa oraz prawidłowo 
dzieli je na sylaby. Dla ułatwienia i wzmocnienia klaszcze w dłonie lub 
uderza dłońmi o kolana. Kiedy dziecko samodzielnie i sprawnie zaczyna 
sylabizować, rodzic ogranicza się tylko do podawania kolejnych słów. 
Następnie wypowiada jedynie pierwsze sylaby słów, a dziecko 
dopowiada pozostałe sylaby, np.: gry - …, ter – mo - …, sy – ro - …, wi – 
ta – mi - …, ru – mia - …, mię - …, czos - …, an – gi - …, ka - ….

Lubię zwierzęta – lekcja 7
Rymowanka  - „I won, I lost”
Tworzenie miniksiążeczki – Playbook s. 61, dziecko wypycha 
poszczególne obrazki, a następnie zgina je wzdłuż wyznaczonych linii. 
Dziecko koloruje stronę tytułową (miniksiążeczka będzie potrzebna na 
następnych zajęciach).
Karty z ćwiczeniem – zadanie polega na przeprowadzeniu Play Boxa 
przez wodę – dziecko powinno zaznaczyć na rysunku trasę przeprawy, 
jednak właściwa droga prowadzi przez kamienie, na których znajdują 
się rysunki ukazujące zwierzęta.
Plan na 27 – 28  kwietnia.

Playbook s. 61
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.


