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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 11 maja 2020 roku - poniedziałek
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. Regionalne zespoły pieśni i tańca.
1. „Stroje regionalne”. https://www.youtube.com/watch?v=UgUs7-Yaj04

Prezentacja różnych strojów regionalne na zdjęciach, pocztówkach, w albumach, film. Dzieci opisują
stroje, a nauczyciel – regiony, z których pochodzą stroje. Informujemy, że dawniej w takich strojach
chodzili głównie mieszkańcy wsi. Ubierali się w nie na różne uroczystości. Kobiety szyły stroje,
haftowały wzory i robiły koronki. Zwracamy uwagę na dodatki: czepce, wianki, chusty itp.
W obecnych czasach w różnych regionach Polski znane są stroje ludowe:
– ziemi łęczyckiej, sieradzkiej i wieluńskiej, np. łęczycki, opoczyński,
– małopolskie, np. częstochowski, sandomierski, krakowski,
– lubelskie, np. podlaski, biłgorajski, krzczonowski,
– mazowieckie, np. kurpiowski, łowicki, podlaski,
– pomorskie, np. kaszubski, słowiński, warmiński,
– śląskie, np. jeleniogórski, wrocławski, wałbrzyski,
– wielkopolskie, np. kujawski, biskupiański, szamotulski,
– góralskie, np. podhalański, górali beskidzkich, górali żywieckich.
Najczęściej w takich strojach występują tancerze i śpiewacy, którzy zajmują się popularyzowaniem dawnych
ludowych piosenek i tańców. To dzięki nim możemy zobaczyć stroje ludowe i taniec oraz usłyszeć ludową               
muzykę. Najbardziej znanymi polskimi zespołami ludowymi są: zespół „Mazowsze” i zespół „Śląsk”.
2. Prezentacja nagranie występu wybranych zespołów pieśni i tańca z różnych regionów Polski.
Tańce lubelskie: https://www.youtube.com/watch?v=8BLyFiPZANg
Tańce mazowieckie: 
https://www.youtube.com/watch?v=WYSvOZPVWuY

Film z tańcami
regionalnymi

 (K. P.4.s.34)
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Tańce pomorskie: https://www.youtube.com/watch?v=TCpeBtjHUBE
Tańce śląskie: https://www.youtube.com/watch?v=FqTWisd-Qtc
 Tańce wielkopolskie -Kujawiak : https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc

Tańce góralskie: https://www.youtube.com/watch?v=eLuTzTYoeyY

3. Zwracamy uwagę dzieci na hafty charakterystyczne dla każdego regionu. (K. P.4.s.34)
4. Przypomnienie kroków krakowiaka.

II. Z czego słyną rejony Polski – pogadanka.
1. „Gwara”.
Pytamy dzieci: W jakim języku mówimy? (dzieci odpowiadają). Wyjaśnia dzieciom, że mieszkamy
w Polsce i mówimy po polsku. Podstawowym i obowiązującym językiem w naszym kraju jest język
polski i dlatego wszystkie dzieci uczą się go w polskich szkołach. Języków obcych, np. angielskiego,               
niemieckiego, francuskiego, dzieci uczą się dodatkowo.
W różnych regionach naszego kraju wiele dzieci w domach mówi piękną gwarą, czyli rozmawia w 
charakterystyczny sposób dla danego regionu. W przedszkolu lub szkole dzieci mówią po polsku, bo gwara
jest trudna i można się jej nauczyć jedynie od rodziców, a nie wszyscy rodzice znają gwarę. Podajemy przykłady 
nazw w gwarach: niektórzy mówią „idziemy na dwór”, niektórzy – „idziemy na pole”, a obydwa stwierdzenia 
oznaczają to samo – wychodzimy na podwórko. Na Śląsku na dziecko mówi się „bajtel”, na rodziców „łojcowie”,
po góralsku ugotować to „uwarzyć”, a po kaszubsku „gzel” to osa.
Także na niektóre produkty mówi się inaczej, np. na kartofle mówimy w niektórych rejonach ziemniaki,
a w innych pyry.
2. „Kuchnia regionalna”.
Przybliżamy dzieciom specyfikę regionów Polski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na region, z którego 
pochodzą oraz innych regionów, które zasłynęły w całym kraju i poza jego granicami.
Kuchnia regionalna: rozmawiamy z dziećmi na temat potraw i ich nazw charakterystycznych dla 
danego rejonu Polski. Informujemy, że niektóre potrawy tak bardzo smakują wszystkim, że przyjmują nazwę
rejonu, z którego pochodzą, np. kluski śląskie – dzieci wypowiadają się, czy je jadły, czy im smakują.
Wymieniamy inne potrawy znane w całej Polsce, np. kiełbasy. Opowiada, że wielu Polaków lubi
kiełbasę, robi się ją w Polsce od dawien dawna. W wielu regionach ludzie tak się wprawili w robieniu
kiełbas, że przyjęły one ich nazwy, np.: kiełbasa krakowska, żywiecka, podwawelska, śląska.
Ze względu na charakterystyczny wygląd oraz smak popularne są w całym kraju, pochodzące z różnych
regionów Polski sery (oscypek z gór, ser podlaski), chleby, ciasta (rogale Marcińskie z Poznania) i wiele
innych potraw.
3. „Wypoczynek”.
Rozmawia z dziećmi na temat ukształtowania terenu Polski. Opowiada, że nasz kraj położonym
jest między górami a morzem (film). 
https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4
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https://www.youtube.com/watch?v=MSiC1YAuZWM

Na wypoczynek możemy pojechać nad morze, gdzie są piękne plaże, na których można się opalać, grać
w piłkę, bawić się w piasku i kąpać się w morzu. Jeśli wolimy spędzać czas na pieszych wędrówkach,               
możemy wybrać się w góry wysokie, skaliste lub niższe, pokryte drzewami i trawą. W którekolwiek góry
się wybierzemy, zobaczymy, że roztacza się z nich przepiękny widok na pola, łąki, lasy i wsie. W naszym
kraju jest również wiele jezior otoczonych lasami. Jeśli chcemy spędzić czas na wodzie, możemy popływać               
łódkami, kajakami, powędkować. Wiele osób lubi spędzać czas w lesie, zbierać grzyby albo odpoczywać
na biwaku. Do lasu często przyjeżdżają zuchy i harcerze i nocują w namiotach. Polska jest pięknym
krajem i mieszkańcy w każdym regionie zapraszają gości na wypoczynek.
4. „ Bogactwo regionów”               
Opowiadamy, że w różnych regionach Polski znajdują się bogactwa naturalne, z których korzystamy. Na Śląsku                
(pokazujemy  na mapie) znajdują się kopalnie węgla, w których górnicy wydobywają węgiel z głębokich warstw 
ziemi. Węglem ogrzewamy domy oraz wykorzystuje się go do produkcji wielu rzeczy (grafity w ołówkach, 
plastik, świece itp.). W środkowej Polsce uprawia się warzywa, owoce, a także zboże. Z nich produkuje się różne 
przetwory: soki, dżemy, mrozi się warzywa i owoce w paczkach, abyśmy je mogli jeść cały rok. Na Mazurach 
hoduje się ryby, które trafiają na nasze stoły. Jesienią w mazurskich lasach możemy zebrać najwięcej grzybów.               
Bardzo cennym materiałem jest drewno. Wykorzystuje się go w budownictwie, wyrabia się z niego meble i 
papier. Na Kujawach w kopalniach wydobywa się sól, bez której nasze potrawy nie byłyby tak smaczne. W 
morzu rybacy łowią ryby, które są rozwożone do sklepów w całym kraju.  na morskiej               
plaży możemy znaleźć cenne kamienie – bursztyny.

Miłej pracy, pozdrawiam.

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.
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2 Religia
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przypomnij sobie piosenkę ,,Gdy Pan Jezus był malutki”
https://www.youtube.com/watch?v=Edn9iimV81Q
Pan Jezus starał się pomagać swoim rodzicom , ponieważ bardzo ich kochał. 
Obejrzyj obrazki na s. 88 i zobaczcie w jaki sposób rodzina może wspólnie spędzać czas. 
Zastanów się jak Ty możesz sprawić radość swojej rodzinie, jak pokażesz, że Ją kochasz. 

https://www.youtube.com/watch?v=Edn9iimV81Q


Wykonaj zadanie na s. 89.
Pozdrawiam!

3


