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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 kwietnia 2020 roku - wtorek
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

Czyste rączki, czysta buzia.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Piłka w kole – zabawa z elementem rzutu.
Dziecko trzyma piłkę. Na hasło rodzica: Biały! - piłka rzucana jest w 
prawą stronę. Na hasło: Szary! - dziecko rzuca piłkę w lewą stronę. Na 
hasło: Czarny! - piłka zatrzymuje się.

2. Przedszkolaczek – wysłuchanie wiersza Jadwigi Korczakowskiej.
     J. Korczakowska „Przedszkolaczek”
  
    Przedszkolaczek – mały, duży, 
    wie, do czego mydło służy.
    Płynie woda, plusk w łazience
    i już czyste uszy, ręce.

    Przedszkolaczek – mały, duży,
    wie, do czego gąbka służy.
    Gąbka, ręcznik, pasta, szczotka
    i czyściejszy jest od kotka.

    Przedszkolaczek – proszę pana,
    chętnie myje zęby z rana.
    Patrzy w lustro roześmiany,
    bo ma białe wąsy z piany.

Dziecko, słuchając wiersza, naśladuje ruchy mycia, najpierw 
indywidualnie według własnej fantazji. Następnie, stojąc z 
domownikiem naprzeciwko siebie, stara się jednocześnie wykonać 

piłka Anna Piechota
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podobny ruch jak ta osoba, ale w lustrzanym odbiciu.
Na zakończenie 4 – latki uczą się całego wiersza na pamięć. Młodsze 
przedszkolaki  2 wybranych zwrotek.

3. Czystość to zdrowie – wysłuchanie wiersza I. Salach, podsumowanie 
wiedzy na temat dbałości o czystość osobistą, wykonanie zadania na 
karcie pracy.
       
        Iwona Salach „Czystość to zdrowie”
      Kiedy rano wstaję, do łazienki idę.
      Kran odkręcam z ciepła wodą
      i dokładnie myję...
      ...zęby, twarz i szyję.

       Gdy już się ubiorę, to przyczeszę włosy,
       by nie sterczał krzywo w górę 
        - ani jeden kosmyk.

       Ręce zawsze czyste mam,
       o paznokcie krótkie dbam.
       Czyste włosy mam i szyję,
       No bo się dokładnie myję.

       Żeby zdrowym zawsze być,
       trzeba się dokładnie myć.
       I pamięta każdy zuch:
       w zdrowym ciele zdrowy duch!

Rodzic  kładzie różne przedmioty codziennego użytku, między innymi te
służące do zachowania higieny, o których jest mowa w wierszu. Zachęca
dziecko do odnalezienia, nazwania i opisania tych przedmiotów, które 
kojarzą im się z czystością i higieną osobistą. Dziecko demonstruje 
sposób korzystania z nich, opisuje wygląd, wypowiada się na temat 
potrzeby i konieczności zachowania higieny w życiu codziennym, 
wymienia potrzebne akcesoria. Na zakończenie dziecko wykonuje 
zadanie w karcie pracy – zgodnie z poleceniem koloruje przedmioty do 
mycia.

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków.
 - Dzień dobry – dziecko maszeruje z woreczkiem na głowie. Na hasło: 
Dzień dobry – wykonuje skłon głowy w przód, tak aby woreczek spadł 
na podłogę. Podczas wykonywania skłonu odpowiada: Dzień dobry, a 

ręcznik, mydło, grzebień, lusterko, 
gąbka, szczoteczka do mycia rąk, 
szczoteczka do zębów itp.; „Karty 
pracy” cz.4, s.6, kredki

woreczek z kaszą lub ryżem



język angielski

następnie podnosi woreczek i kontynuuje ćwiczenie.
 - Stań na kamieniu – dziecko biega w rytm uderzeń instrumentu. Na 
hasło: Stań na kamieniu – staje na woreczku, starając się zakryć go 
stopami. Po chwili  kontynuuje ćwiczenie.
 - Mostek – dziecko w leżeniu tyłem z nogami ugiętymi w kolanach i 
stopami opartymi o podłogę. Na hasło: Przełóż woreczek pod mostkiem
bez odrywania stóp od podłoża – unosi biodra i przekłada woreczek do 
drugiej ręki. Ćwiczenie powtarza kilka razy, po każdym przełożeniu 
woreczka opuszcza biodra, a następnie ponownie je unosi.
 - Kto wyżej rzuci? - dziecko w siadzie skulnym, z rękoma opartymi z tyłu
o podłogę, chwyta stopami woreczek i podrzuca go jak najwyżej.
 - Przełóż woreczek pod kolanem – dziecko, stojąc, unosi  ugiętą w 
kolanie nogę i przekłada pod nią woreczek. Ćwiczenie  powtarza kilka 
razy, zmieniając unoszoną nogę.

5. Marsz czyścioszków – zabawa ruchowa.
Dziecko maszeruje przy muzyce po całym pokoju w różnych kierunkach.
Na przerwę w muzyce naśladuje czynności związane z higieną osobistą.
Na pierwszą przerwę – myje ręce,
na drugą – myje twarz,
na trzecią – naśladuje mycie zębów.

6. Bańki mydlane – ćwiczenia oddechowe, tworzenie piany.
Rodzic podaje dziecku kubeczek, napełnia go ciepłą wodą oraz 
niewielką ilością mydła w płynie lub płynu do mycia naczyń. Następnie 
dziecko za pomocą słomki zanurzonej w roztworze, dmuchając z 
odpowiednim natężeniem, wytwarza na powierzchni pianę. Na 
polecenie rodzica dmucha z rożną siłą i obserwuje zachowanie się 
piany. Opowiada o dostrzeżonym związku siły oddechu i zachowania się
piany. 

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.

F. Schubert „Marsz wojskowy”
https://www.youtube.com/watch?
v=1NU11EXVrLc 

kubeczek, woda, mydło w płynie, 
słomka

Playbook s.61
karty z ćwiczeniami
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Religia
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przeżywamy obecnie tydzień biblijny.

Proponuję przeczytać dziecku opowiadanie o dobrym pasterzu z 
biblii dla dzieci. 

 

https://www.pasterz.pl/Encyklopedia/Pasterz/Pasterz.htm

Proszę, aby dziecko narysowało rysunek do przeczytanego 
fragmentu.

Rysunek należy przesłać na adres ekarczewska0173@gmail .com

Proponuję piosenkę tematycznie związaną z Ewangelią.

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

Pozdrawiam Bardzo serdecznie!

7.

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.


