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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 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

Małe sprzątanie wielkiego świata.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Wielkie sprzątanie – zabawa naśladowcza.
Rodzic przedstawia za pomocą ruchu i gestów czynności związane ze 
sprzątaniem. Dziecko naśladuje i zgaduje, co to za czynność. Następuje 
zamiana ról (rodzic może podpowiadać dziecku czynności, które 
wymagają zróżnicowanych ruchów, np. mycie okien, ścieranie kurzu, 
mycie podłogi.

2. Porządek czy bałagan? - dziecko przygląda się swojemu pokojowi 
pod kątem potrzeby sprzątania; porządkowanie książek na półkach, gier
i układanek. Rodzic wspólnie z dzieckiem przygląda się pokojowi. 
Przypomina wyznaczone miejsca dla poszczególnych zabawek. 
Przydziela dziecku miejsce do porządkowania. Po skończonej pracy 
rodzic organizuje „spacer po pokoju”, ocenia porządek i chwali dziecko.

3. Czysty świat – nauka piosenki.
Rozmowa na temat treści i budowy piosenki. Podczas ponownego 
słuchania dziecko próbuje śpiewać refren piosenki. Rodzic odtwarza 
piosenkę fragmentami na zasadzie echa.

4. Wielkie sprzątanie małego świata – zabawa dydaktyczna, 
przyporządkowywanie elementów do zbiorów.
Dziecko siedzi na podłodze. Pośrodku rodzic układa stertę zabawek:
samochodów, klocków, piłek, naczyń z serwisu dla lalek itp. Dokłada 
kilka pustych pojemników i poleca dziecku, by zastanowiło się, w jaki 
sposób można uporządkować zgromadzone zabawki. Z propozycji 
dziecka rodzic wybiera te, które przewidują porządkowanie według:   
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-rodzaju zabawek (samochody, naczynia itd.), 
 -kolorów (czerwone, niebieskie, czarne itd.),
 -wielkości (małe, duże, średnie),
 -surowca użytego do produkcji (plastik, metal, drewno).
Następnie dziecko segreguje zabawki do pojemników według 
wybranego kryterium, a rodzic ocenia dokładność, ewentualnie 
rozstrzyga w kwestiach spornych. Na zakończenie dziecko odkłada 
zabawki na miejsce. Jako podsumowanie dziecko wykonuje zadanie z 
karty pracy – wkleja obrazki w taki sposób, żeby tworzyły grupy.

5. Czysty świat – zabawy przy piosence.
Podczas zwrotek piosenki dziecko naśladuje czynności związane ze 
sprzątaniem. Na refren szybko staje w parze z rodzicem i trzymając się 
za ręce, idą krokiem marszowym w różnych kierunkach.

6. Porządek w ogrodzie – porządkowanie ogrodu z pomocą rodzica, 
zbieranie śmieci do worków itp.
 Przed wyjściem do ogrodu rodzic przedstawia dziecku zadania: 
zbieranie śmieci, zbieranie patyków i gałęzi, zamiatanie. Dziecko dostaje
jednorazowe rękawiczki i torbę na śmieci. Po sprzątnięciu terenu warto 
pochwalić  dziecko za wykonaną pracę.
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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.




