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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 maja 2020 roku - wtorek
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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 Bardzo zachęcam do obejrzenia filmów z zamieszczonych linków, myślę, że zaciekawią one 
dzieci.

I Polska leży w Europie.
1. Utrwalamy wiadomości o Polsce, obejrzyjcie film:https://www.youtube.com/watch?v=gqpzdlq4kKM
https://www.youtube.com/watch?v=20_HspeIrEA – odpowiedz na zagadki  przedstawione w filmiku.

2. „ Co oznacza słowo/nazwa Europa– dzieci podają znaczenie słowa, swobodnie wypowiadają się na               
temat tego, co wiedzą o Europie.               
3. „ Europa, a w niej Polska” .               
Kontynenty: https://www.youtube.com/watch?v=hyYmyG0SugU – (słuchamy tylko informacji
o kontynencie europejskim);
Pokazujemy dzieciom na mapie administracyjnej terytorium, które zajmuje Europa. tłumaczymy,                              
że jest to kontynent, który obejmuje swoim terytorium wiele różnych państw, w tym Polskę ( pokazujemy obszar 
Polski na mapie). O tym, gdzie jest terytorium danego kraju, wiemy, gdyż każde państwo otoczone jest granicą 
(pokaz granic). Granice oddzielają kraje od siebie, tak jak płoty oddzielają poszczególne gospodarstwa domowe 
czy ogródki. Jeśli przekroczymy państwową granicę, znajdziemy się na terytorium innego państwa.
-Pokazujemy na mapie państwa sąsiadujące z Polską: Niemcy, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę               
i Rosję.                https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w

 Informuje dzieci, że granice państw są bardzo ważne, dlatego strzegą ich strażnicy graniczni.
Strażnicy pilnują porządku, żeby nikt ze złymi zamiarami nie mógł wejść do tego kraju i złamać obowiązującego
tam prawa. Jeśli żołnierze z jednego państwa wtargną na terytorium innego państwa –wtedy mówimy, że między                
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tymi krajami wybuchła wojna. Dlatego wszystkie państwa pilnują swoich granic, a rządy tych państw 
współpracują, aby do niej nie doszło.
3. „ Symbole narodowe”. Film- Unia Europejska :https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M
Dzieci oglądają flagi różnych państw europejskich. Nauczyciel tłumaczy, że każdy kraj, tak jak Polska,
ma swoje symbole narodowe, czyli flagę, hymn i godło. W każdym kraju ludzie mówią innym językiem.
Francuzi mówią po……..
Niemcy mówią po…….
Rosjanie mówią po……..
- Dzieci słuchają fragmentu nagrania „Marsylianki” (hymnu Francji):
https://www.youtube.com/results?
sp=mAEB&search_query=marsylianka+hymn+francji+ze+słowami

 i nagrania hymnu Unii Europejskiej;https://www.youtube.com/watch?v=BZ1soplAV94

 mówią, jaki charakter mają melodie hymnów. Pytamy, kiedy najczęściej można usłyszeć hymny, w jakich 
okolicznościach. Pokazuje godła i flagi różnych państw. Zwraca uwagę na symbol orła, inne wzory orła.
4. Wyjaśniamy, że kraje Europy postanowiły się połączyć w Unię Europejską, aby sobie pomagać,               
wspólnie decydować o wielu ważnych rzeczach. Przywódcy państw chcą, żeby obywatele państw
europejskich zbliżali się do siebie, żyli w zgodzie, współpracowali, żeby panował pokój. Unia Europejska               
ma wspólnie wybrany przez wszystkie kraje członkowskie międzynarodowy parlament. Jego siedziba,
czyli budynek, w którym naradzają się członkowie UE, mieści się w Strasburgu (Francja), ale większość
obrad odbywa się w Brukseli ( Belgia). Unia Europejska ma, jak każde państwo, swój hymn.                
- Dzieci słuchają nagrania „Ody do radości”, fragmentu Finału IX Symfonii Ludwiga van Beethovena. (link 
zamieściłam wyżej)
 Pokazujemy dzieciom flagę Unii Europejskiej, a dzieci opisują jej wygląd – w szczególności
liczbę gwiazd i sposób ich ułożenia. Opowiada o unijnej fladze:
- Faga   UE to 12 złotych pięcioramiennych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle. Symbolizują one
jedność społeczności europejskiej. Liczba gwiazd jest niezmienna i nawiązuje do starożytnej symboliki
liczby 12, oznaczającej doskonałość i całość, nie zależy natomiast od liczby krajów członkowskich. Każde
państwo, które należy do UE prezentuje tę flagę obok swojej flagi narodowej. UE wprowadziła wspólną walutę – 
euro (€ ), aby było łatwiej np. prowadzić wymianę handlową, płacić ludziom wynagrodzenie za pracę. Wiele 
krajów należących do UE zrezygnowało ze swojej waluty i przyjęło euro ( € ).               

Bajka o Unii Europejskiej: https://www.youtube.com/watch?v=XnJFnOJxpaw

II. Długość i odległość – metoda zdaniowa.
1. „Dalekie i bliskie podróże” – rozmowa kierowana.
Dziecko opowiadają o swoich podróżach, które trwały bardzo długo i takich, gdzie docierały do celu bardzo
szybko. Rozmawiamy z dziećmi o podróżach do miejscowości, które leżą w niedalekiej odległości

 flagi państw 
europejskich
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od miejsca ich zamieszkania. Pytamy dzieci, jak określić odległość: czy jest to blisko, czy daleko?
Dzieci zastanawiają się nad odpowiedzią, i dlaczego mówimy, że coś jest daleko albo blisko. Wspólnie
z dzieckiem porównujemy na mapie miejsca, skąd dokąd jest blisko, a skąd dokąd daleko, np. którzy
mieszkańcy mają blisko do morza, a kto ma daleko. Wysuwają wniosek, że „daleko” – oznacza, że odległość
do tego miejsca jest duża, a „blisko” oznacza, że odległość do tego miejsca jest mała.
2. Kształcenie umiejętności mierzenia długości – zabawa dydaktyczna.
Rodzic zadaje dzieciom pytanie: Jak sprawdzić, która ściana jest dłuższa? Mierzymy krokami dłuższą ścianę 
pokoju, dzieci głośno je liczą. Dziecko sprawdza wynik pomiaru, mierząc ponownie pokój krokami. Dzieci 
zwracają uwagę na rozbieżność w liczbie kroków rodzica i dziecka.
Zabawę można powtórzyć, dokonując pomiaru stopami. Zwracamy uwagę dzieci, że wynik pomiaru zależy od  
narzędzia pomiaru, którym został wykonany.
- Bawimy się z dzieckiem w mierzenie wybranych  długości i szerokości kuchni, łazienki, przedpokoju za 
pomocą kroków i stóp. Później porównujemy swoje wyniki.
- Następnie proponujemy mierzenie mebli w pokoju: W jaki sposób, czym zmierzyć długość stołu,
wysokość szafki? Słuchamy propozycji dziecka, ewentualnie sami podaje propozycje, np. mierzenie za pomocą
dłoni, kredki, palców, pasków papieru. Dziecko dokonują pomiaru mebla wskazanego przez rodzica.
Po skończeniu pomiarów  omawiamy wyniki.
3. „Porównujemy paski” – zabawa dydaktyczna. (W. – „Paski do szeregowania i mierzenia długości” nr 20)
- Dziecko wycinają paski z wycinanki. Dziecko ma przed sobą ułożoną poziomo kartkę z bloku.
Prosi, aby ułożyły paski obok siebie od najdłuższego do najkrótszego, przykładając wszystkie do dolnego brzegu 
kartki. Po ułożeniu szeregu rosnącego dzieci porównują długość pasków, posługując się pojęciami: „długi, 
dłuższy, najdłuższy, krótki, krótszy, najkrótszy, dłuższy od..., krótszy od...”.
- Zadajemy dzieciom pytania:
- Jakiego koloru pasek jest najdłuższy?

Który z pasków jest najkrótszy?- - - - - - - - - - - - - - - 
-  Które z pasków są dłuższe od paska brązowego?
  Które z pasków są krótsze od paska czerwonego?---------------
- Przypomina dzieciom, w jaki sposób układały labirynty. Dzieci tworzą labirynty z pasków,
zaczynając układanie od najkrótszego paska.
4. Gry i zabawy w ogrodzie . 
 - Szybki marsz i bieg po trawie.
- Przejście na czworaka z omijaniem chorągiewek (slalom) na odcinku do 10 m.

ieg z woreczka (6–8 kroków) do kosza, rzucanie woreczka dwa razy w górę i chwytanie obiema rękami.B               
-Rzucanie woreczkiem na odległość, mierzenie wspólną miarą (sznurkiem) długości rzutów (zawody z rodzicami 
lub rodzeństwem) . Określanie, kto rzucił najdalej, kto najbliżej.
- Przeskakiwanie przez przeszkodę o wysokości 30–50 cm z rozbiegu.
koki w dal, mierzenie sznurkiem długości skoków, wskazywanie dzieci skaczących najdalej i najbliżej.               

Mówimy w wielu językach
Przybliżamy dzieciom zwroty grzecznościowe i popularne słowa takie jak: „kochać”, „dzień dobry”,
„cześć” w różnych językach; dzieci wypowiadają słowa, które znają w obcym języku.



https://www.youtube.com/watch?v=ClUEhHlBEMY - „dzień dobry” w różnych językach świata;
https://www.youtube.com/watch?v=L5F1qZkmFiQ – „kocham Cię” w różnych językach świata;

https://www.youtube.com/watch?v=pFH6V8FRRb0 - „cześć” w różnych językach świata

Podróż po Europie
Rozmawiamy z dziećmi  jaka jest odległość z ich przedszkola/szkoły do (stolic) innych państw
(dzieci odpowiadają, że są daleko). Proponuje „podróż samolotem”, bo nim najszybciej pokonuje się duże
odległości. Dzieci naśladują lot samolotem.
Niemcy – mówimy, że to one będą pierwszym krajem, który odwiedzimy. W tym kraju zobaczymy
wiele niemieckich samochodów (dzieci podają nazwy znanych marek niemieckich samochodów ): wchodzą do 
fabryki  samochodów, „Guten morgen” . Dzieci naśladują jazdę samochodem. Włochy –  mówimy, że znajdują się
Włoszech, bardzo zgłodnieli w czasie podróży i chcą zjeść coś smacznego. Dzieci wymieniają nazwy 
popularnych włoskich potraw ( pizza, spaghetti);  wchodząc do restauracji, mówią „bon giorno” (czyt. bon 
dżiorno) dzieci   powtarzają zwrot, witając się z rodzicem.
 Francja – we Francji jest dużo zabytków do zwiedzania; wchodząc do Luwru, największego muzeum
w Europie, dzieci mówią: „bon jour” (czyt.                bą żur).
Hiszpania – po tak długiej podróży wszyscy mogą się wygrzać w słońcu i wykąpać w ciepłym morzu.
Idąc na plażę, mówimy do przechodniów: „buenos dias”.
Dzieci wracają samolotem do Polski; wchodzą do domu i mówią: „dzień dobry”. Na zakończenie
zabawy dziękują sobie za miłą podróż.
Znane budowle
Dzieci oglądają na zdjęciach rozpoznawalne budowle charakterystyczne dla różnych państw: wieżę Aiffla
w Paryżu, https://www.youtube.com/watch?v=ZuZyAECD48E

- krzywą wieżę w Pizie, https://www.youtube.com/watch?v=xHgdMjGMi70

-  Bramę Brandenburską w Berlinie, https://www.youtube.com/watch?v=upS3h7KJokQ                              
- Koloseum w Rzymie, https://www.youtube.com/watch?v=Lcx9JaU6d8Q               
- Big Ben https://www.youtube.com/watch?v=XByot6dh988
w Londynie itp.
 Dzieci z klocków ustawiają swoją budowlę, planują, czy będzie to wieża, brama, most, zamek itp. Następnie 
nadają swojej budowli nazwę.

Miłej pracy i zabawy na świeżym powietrzu, pozdrawiam :)

https://www.youtube.com/watch?v=ClUEhHlBEMY
https://www.youtube.com/watch?v=xHgdMjGMi70
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZyAECD48E
https://www.youtube.com/watch?v=pFH6V8FRRb0
https://www.youtube.com/watch?v=L5F1qZkmFiQ


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.SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl

ODDZIAŁ 0

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 maj 2020 roku - WTOREK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.
plan

u

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym-żyrafą.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki,
Nauczyciel

nadzorujący
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S: My house- poznajemy słowa związane z domem, 
śpiewamy piosenkę o czynnościach wykonywanych w 
domu.

Słownictwo czynne:
Door- drzwi
Window-okno
Garage- garaż
Garden- ogród

*Posłuchaj ćwiczenia 1/62, wskaż i powtórz.
https://bit.ly/2LiKmOh

*Wykonaj zadanie 2/62 połącz wyróżnione w kołach 
fragmenty z właściwymi elementami obrazka i głośno je nazwij

*Wykonaj zadanie 3/63

Dzieci słuchają nagrania: This house has got (two) (red) windows ... 

Książka ucznia 
Nagrania do zadań

Małgorzata
Grzegorczyk
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Słuchając, wskazują właściwe domy. Następnie wymieniają 
charakterystyczne cechy pozostałych domów, np. blue door 

https://bit.ly/3clSjOx

*Wykonaj zadanie 4/63

Dzieci słuchają piosenki (I eat in the kitchen ...) i łączą bohaterów z 
właściwymi miejscami. 

https://bit.ly/3clXLRN

Teraz spróbuj zaśpiewać!
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