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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 13 maja 2020 roku - środa
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. W ogrodzie – pogadanka.
1. „Kto ukrył się w ogrodzie” – labirynt. (K. P. 4 s. 35)

łuchanie fragmentu wiersza Marcina Brykczyńskiego „Krasnoludek”.S               
Krasnoludek
Tam, gdzie kończy się ogródek,                           Na śniadanie je ryż z prosem,
Mieszka sobie krasnoludek,                                Potem śpiewa niskim głosem,
Który gości, prosto z drogi,                                Imponując swoim bliskim,
Lubi prosić w niskie progi.                                Bo głos ma niezwykle niski.
Ten, kto poznał krasnoludka,                             Zwiedził wszystkie wielkie miasta,
Chętnie wpada do ogródka                               Nikt do pięt mu nie dorasta,
I powiada o tym malcu,                                     A gdy z prawdą się rozminie,
że ma wszystko w małym palcu.                       To o ma y w los jedynie.

Tłumaczymy  znaczenie  wyrażeń frazeologicznych zawartych w tekście: „prosić w niskie progi” – zapraszać do
skromnego domu i „mieć wszystko w małym palcu” – wszystko wiedzieć, „do pięt mu nie dorasta” -nie 
dorównuje komuś pod jakimś względem, „o mały włos” - niewiele brakowało.
2. „Detektyw” – rozwiązywanie zaszyfrowanej informacji.
Opowiadamy dzieciom: Trzy krasnoludki wstały bardzo wcześnie i miały ochotę wybrać się na spacer. Nie mogły
się jednak zdecydować, dokąd pójdą. W pewnej chwili rozmowę krasnoludków przerwała siedząca na drzewie 
wiewiórka i powiedziała: Na spacer trzeba iść tam, gdzie jest pięknie.
Informujemy dzieci, że dowiedzą się, gdzie na spacer wybrały się krasnale, jeśli rozwiążą zagadkę.
Szyfr do rozwiązania zagadki zamieszcza poniższa tabela oraz kartoniki z literami.
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Dzieci układają z liter hasło.
3. Rozmowa na temat prac, jakie należy wykonywać wiosną w ogrodzie.
  -Przygotowanie rozsady kwiatów i warzyw.............. .
-  Grabienie ziemi, wyznaczanie grządek.
-  Wysiewanie nasion.
-  Sadzenie roś
- Podlewanie.
- Pielenie.
4.Porównywanie ilustracji. (K. s.126- 127)
5. Rozmowa na podstawie ilustracji. Przykładowe pytania:
- Jakie czynności wykonują dzieci?
- Jakimi narzędziami ogrodniczymi się posługują?
- Jakie zwierzęta przyglądają się ich pracy?
II. Rośliny wyrastające z ziarna – baśń.
1. Prezentacja baśni Hansa Christiana Andersena „Pięć ziarenek grochu”.
Pięć ziarenek grochu- https://www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q

2. Omówienie treści baśni. Rozmowa inspirowana pytaniami:               
- Jakiego koloru były ziarenka w strączku grochu?
- Jakiego koloru nabrały po kilku tygodniach?
 - Co stało się ze strąkiem grochu?
- Gdzie upadł ostatni groszek?
- Dlaczego groszek mógł rosnąć u dziewczynki za oknem?
-   Co mogło stać się później z groszkiem?
3.  Czego potrzebuje roślina do  rozwoju? – zabawa badawcza.
- Czy do kiełkowania nasion potrzebna jest woda?
Na dwa małe słoiki trzeba nałożyć kawałki gazy i przymocować je gumkami recepturkami. Słoiczki należy                

https://www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q


wstawić do większych naczyń. Do jednego nalać tyle wody, aby brzegi gazy były w niej zanurzone. Drugie 
naczynie pozostawiamy bez wody. Naczynia przykrywamy folią. Dzieci będą miały okazję zaobserwować, czy do
tego, aby nasionko wykiełkowało, potrzebna jest woda.
 - Czy do kiełkowania nasion potrzebne jest powietrze?          
Dzieci wkładają do trzech słoików po kilka ziaren grochu. Do pierwszego słoika wlewają tyle wody, aby
zakryła ziarenka; do drugiego wlewają wodę do połowy warstwy ziaren. Trzeci słoik pozostawiają bez               
wody.
Uwaga!  Dzieci powinny prowadzić obserwację w ciągu kilku dni i powrócić do tematu: „Czego potrzebują               
rośliny do swego rozwoju”, aby sformułować wnioski.
Po kilku dniach w pierwszym słoiku ziarenka spęcznieją, ale nie zakiełkują, bo nie miały dostępu powietrza.
W drugim słoiku ziarenka wykiełkują, ponieważ miały dostęp powietrza i wodę. W trzecim słoiku ziarenka nie 
wykiełkują, pomimo dostępu powietrza, bo nie miały wody.
4. Założenie hodowli fasoli i obserwowanie wzrostu rośliny.
https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ

 Dzieci z pomocą rodziców  przygotowują hodowlę fasoli , tak jak na oglądanym filmiku. 
Przygotowujemy dzienniczek obserwacji, w którym będą ilustrowały zmiany w wyglądzie rośliny w trakcie jej 
wzrostu. ( Po zakończeniu doświadczenia zdjęcie dzienniczka proszę do mnie przesłać).
5. Ustalenie cyklu rozwoju fasoli.     (K. P.4 s. 36)
6. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem symulacji na zbiorach zastępczych rodzic przedstawia zadania, a 
dzieci symulują rozwiązania na liczmanach (guziki, fasolki lub inne przedmioty do przeliczania) np.:
Zadanie I
W ogródku Oli wyrosły wiosenne kwiaty: 2 bratki, 2 tulipany i 1 żonkil. Ile kwiatów wyrosło w ogródku
Oli?
Zadanie II
Po podwórku biegały 3 kaczki i 2 kury. Ile ptaków domowych biegało po podwórku?               
Zadanie III
Do ogródka Zosi przyleciały 3 wróbelki i 2 sikorki. Ile ptaków jest w ogródku Zosi?
Zadanie IV
Nad łąką fruwają 4 motyle i 1 pszczoła. Ile owadów fruwa nad łąką?
Dzieci mogą przeliczać na zbiorach zastępczych, np. guzikach, fasolkach lub na palcach. Po wykonaniu
kilku zadań próbują samodzielnie układać zadania, wykorzystując ilustracje.
 ADY DOBRE RADY:
 Obserwuj zmiany zachodzące w przyrodzie, bądź aktywny:               
 W maju kwitną drzewa i wiele pięknych kwiatów; staraj się zapamiętać ich wygląd i nazwę.
Słuchaj śpiewu ptaków, które o tej porze roku śpiewają wyjątkowo pięknie. Pytaj dorosłych, jak
nazywają się ptaki, których głosy słyszysz.
Uprawiaj jazdę na rowerze, hulajnodze. Jazda alejkami w parku, na skwerach, po polnych drogach
i dróżkach sprawia wiele radości.
Wdychaj jak najwięcej wiosennego powietrza przepełnionego zapachem traw i kwiatów.
Nigdy nie należy:



siedzieć całymi dniami w domu, smucić się i nudzić,
tracić czasu na oglądanie bajek, bo piękno wiosennej przyrody trwa krótko.

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.


