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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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

Papierkowa koszykówka.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Papierowe kule – gniecenie gazet w kulki, rozwijanie i ponowne 
gniecenie.
Dziecko otrzymuje dużą kartkę z gazety, którą musi zgnieść w kulę. 
Rodzic zwraca uwagę, by gazetę ugniatać dokładnie, dwoma rękoma. 
Następnie dziecko rozkłada kulę delikatnie, żeby gazeta się nie podarła.
Zabawę można powtórzyć kilka razy.

2. Celowanie do kosza – zabawa ruchowa z elementami rzutu i 
celowania.
Do zabawy dziecko wykorzystuje zrobione wcześniej kule z gazet. Na 
środku podłogi rodzic ustawia pusty kosz na śmieci. Dziecko rzuca 
kulami do kosza. Następnie wyjmuje je i zabawa rozpoczyna się od 
nowa. Dla utrudnienia można powiększyć odległość lub rzucać 
przemieszczając się po kole. 

3. Tajemnicza paczka – wnioskowanie o kształcie na podstawie dotyku. 
Rodzic przygotowuje paczki – zagadki dla dziecka. Owija różne 
przedmioty w papier gazetowy w taki sposób, by można było odgadnąć 
zawartość dopiero po dokładnym zbadaniu dłońmi. Dziecko bada 
dotykiem pakunki (np. kubek, piłeczka, samochodzik, lalka) i próbuje 
zgadnąć, co znajduje się w środku. Na zakończenie rodzic odpakowuje 
wszystkie przedmioty, a następnie zachęca dziecko do wykonania 
zadania na karcie pracy. Dziecko rysuje po śladzie nałożone na siebie 
kształty przedmiotów.
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4. Mali strażnicy przyrody – ćwiczenia naśladowcze.
Dziecko maszeruje po pokoju, dostaje parasol. Rodzic mówi:
„Jesteś ogrodnikiem/ ogrodniczką, będziesz sadzić kwiaty!”
1. Wyrównywanie ziemi – siad klęczny, wysuwanie parasola jak najdalej
do przodu i przysuwanie do siebie, przerwa – plecy proste, parasol leży 
z przodu. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy.
2. Przygotowywanie dołków – dziecko maszeruje wzdłuż pokoju; co 
dwa kroki „robią dołek” - stukają parasolem w podłogę; powrót – 
parasol w drugiej ręce; na końcu pokoju odkładają parasol na podłogę.
3. Sadzenie nasion – dziecko maszeruje wzdłuż pokoju; co dwa kroki 
wykonuje skłon na prostych nogach i „sadzi nasionka”, najpierw prawą 
ręką, w drodze powrotnej – lewą.
„Teraz w swoim ogródku namaluj piękną, dużą tęczę.”
4. Malowanie tęczy – siad skrzyżny, dziecko trzyma parasol oburącz, 
wysoko nad głową; wykonuje skłony w prawo i w lewo; odpoczynek – 
ręce opuszczone. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy.

5. Czysty świat – utrwalenie piosenki, zabawa ruchowa przy piosence.
Dziecko staje w parze z rodzicem. Para  ma jedną gazetę, którą rozkłada
na podłodze. Podczas śpiewania zwrotek para wchodzi na gazetę i 
tańczy na niej w dowolny sposób, tak aby jej nie podrzeć. Na refren 
rodzic podnosi gazetę i trzyma ją za rogi, tak aby swobodnie zwisała 
pionowo, dziecko palcem lub całą dłonią delikatnie wystukuje rytm 
refrenu o gazetę.

6. Kosz na śmieci – wysłuchanie wiersza  W. Broniewskiego, zachęcanie 
do korzystania z koszy na śmieci.
Rodzic czyta wiersz. Zachęca dziecko do uważnego słuchania.
        Władysław Broniewski „Kosz na śmieci”
           Jestem sobie kosz na śmieci
           do mnie, do mnie chodźcie dzieci.
           Stoję sobie przy tym świerku. 
           Pełno chciałbym mieć papierków.
Rodzic zadaje pytania:
 - Gdzie stoi kosz na śmieci?
 - Na co czeka?
 - Dlaczego trzeba wrzucać papiery do kosza?
 - Czy zawsze o tym pamiętasz?
 - Jak wyglądają kosze na śmieci? Czy łatwo je znaleźć i rozpoznać?
Po rozmowie dziecko rysuje drzewa i sarnę w czystym lesie. Koloruje 
obrazek (Rysowanki str. 35). Rysuje kosz na śmieci przy świerku.

piosenka „Czysty świat”

Rysowanki s.35, kredki



język angielski Lubię zwierzęta – lekcja 8.
Wykonanie piosenki Look around oraz rymowanki Wild animals
(rodzic zachęca dziecko do pokazywania treści tekstu za pomocą 
gestów)





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.


