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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 maja 2020 roku - czwartek
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. W ogrodzie – opowiadanie.
1. „Co rośnie w ogródku?”
Jak rosną rośliny? - film https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA
Rozmawiamy z dziećmi na temat  wiosennych kwiatów i warzyw. Dzieci wymieniają ich nazwy. Proponujemy 
zabawę: wymyślamy sobie nazwę jakiegoś warzyw lub kwiatka , a zadaniem dzieci jest dowiedzieć się od nas
 co to za warzywo o którym myślimy. Dziecko zadaje pytania w taki sposób, abyśmy mogli odpowiadać, 
używając wyłącznie słów „tak” lub „nie”, np.:
– Czy to jest warzywo? (tak)
– Czy jest okrągłe? (nie)
– Czy jest podłużne? (tak)
– Czy jest pomarańczowe? (tak)
– Czy ma zieloną nać? (tak)
– Czy to jest marchew? (tak)
Po odgadnięciu zamieniamy się z dzieckiem rolami.
2. „Cebule i cebulki”.
Rozmawiamy z dzieckiem o  różnych rodzajach cebul: jadalnych (cebula zwykła, cukrowa, dymka, czerwona)
i cebulki kwiatów (tulipanów, narcyzów, szafirków itp.). Informuje, że wiele roślin wyrasta z cebul. Niektóre z 
cebul są jadalne, są to warzywa, których często używamy w kuchni. Z cebul wyrastają też niejadalne kwiaty 
ozdobne. Jedną z takich roślin jest np. tulipan.               
3. „Kwiaty cebulowe”.
Proponujemy dzieciom zabawę polegającą na rozszyfrowywaniu nazw kwiatów, rosnących na
rabatach w ogródku Ady.  Zadaniem dzieci jest ułożenie z sylab nazw kwiatów np.: tu-li-pa-ny; ce-bu-li-ce; hia-
cyn-ty, kro-ku-sy.

film
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(K.P. 4 s. 37 z. 2)
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tu- li- pa- ny;         kro- ku- sy;            hia- cyn- ty;                 sza- fir- ki;

 Dzieci składają sylaby i odczytają nazwy kwiatów. Utrwalamy  umiejętność dzielenia  wyrazów na sylaby- nazw 
wiosennych kwiatów i warzyw.
4. „Warzywa w ogródku Ady”. Doskonalenie czytania sylabami. (K.P.4 s.37 z.1)
 Czytanie zdań ze zrozumieniem. (K.P. 4 s. 37 z. 2)
5. Słuchanie opowiadania „O Leonie i niebieskiej niezapominające”.

O Leonie i niebieskiej niezapominajce
Na skraju Starego Rumiankowa stoi stary dom. Kiedyś dookoła niego rozciągał się piękny ogród. Rosły                                             
w nim drzewa, kwiaty, warzywa i zioła. Latały tam motyle, a ptaki śpiewały swoje piosenki. Dziś już nic               
go nie przypomina. Pozostały tylko uschnięte drzewa, chwasty i płot, w którym brakuje wielu sztachetek.
Nawet sadzawka na środku ogrodu wyschła. W starym domu mieszka smutny, zgorzkniały człowiek. Na imię ma
na imię Leon. Nikt go nie lubi. Z nikim nie chce rozmawiać. Niektóre dzieci nawet się go boją i dlatego w ogóle 
nie przechodzą obok jego domu. W piątek babcia Helenka opowiedziała Lusi i Filipowi o panu Leonie. - Pan 
Leon był kiedyś miłym, pogodnym człowiekiem  mówiła.  Lubił rozmawiać z ludźmi i pomagać innym. Każdego                               
przechodnia witał uśmiechem i częstował truskawkami lub zapraszał do swojego ogrodu na pyszny miętowy sok.                
Kiedy zobaczył kogoś na drodze obok domu, wołał: - Dzień dobry, sąsiadko! Życzę pani miłego dnia! Jak
zdrowie, panie sąsiedzie? Miło mi pana widzieć! Dzieciaki, popatrzcie, jaki piękny jest świat!               
Niestety, pewnego dnia wydarzyło się coś, co zupełnie odmieniło pana Leona. Przestał się uśmiechać, 
odpowiadać na pytania. Kiedy ktoś go pozdrawiał, odwracał głowę i odchodził. Nikogo już nie zapraszał do
ogrodu i z nikim nie rozmawiał. żaden z mieszkańców wsi nie wie, co się wtedy stało. Pozostanie to tajemnicą
pana  Leona. Z dnia na dzień pan Leon był coraz smutniejszy i bardziej zgryźliwy. Po jakimś czasie ludzie 
przestali się do niego odzywać. To bardzo smutna historia - dodała babcia i poszła do ogrodu. Lusia przez cały 
dzień rozmyślała o tym, co usłyszała. Nie mogła pogodzić się z tym, że we wsi mieszka ktoś, kto z nikim nie 
rozmawia. - Przecież Pan Leon musi być bardzo samotny - ubolewała.
I wtedy wpadł jej do głowy pewien pomysł. Założyła niebieską sukienkę oraz słomkowy kapelusik. I choć
bardzo się bała, otworzyła kurtkę i weszła do ogrodu pana Leona.               
-Uciekaj stąd! czego tu szukasz?! - wykrzyknął sąsiad, kiedy zobaczył dziewczynkę.
- Chciałam tylko  powiedzieć panu „Dzień dobry” - wyszeptała Lusia, trzęsąc się jak galaretka.
- Uciekaj stąd!-  powtórzył pan Leon. Kiedy dziewczynka wyszła z ogrodu, pan Leon usiadł na kamieniu
i przez kilka godzin rozmyślał. Potem wstał i zabrał się do pracy. To niewiarygodne, minęło zaledwie kilka dni, a 
dom i ogród pana Leona zmieniły się nie do poznania. Dom znowu miał pomalowane okiennice,
a jego dach wszystkie dachówki. Na grządkach rosły kwiaty i warzywa. Furtka przestała skrzypieć,               
a nad ogrodem, tak jak dawniej latały motyle. W niedzielę rano pan Leon założył zielone spodnie i oliwkowy               
kubrak, wziął doniczkę z niebieskimi kwiatkami i poszedł do domu rodziny Wafelków.
- Dzień dobry, dziewczynko!  powiedział, kiedy zobaczył na werandzie Lusię.
- Dzień dobry panu! Mam na imię Lusia--odpowiedziała zaciekawiona.
- To dla ciebie Lusiu- rzekł pan Leon i podał dziewczynce doniczkę z niezapominajkami.
To niesamowite, że kilka miłych słów mogło tak wiele zmienić. Smutny, zgryźliwy pan  Leon znów był

(K.P. 4 s. 38 z. 2)

opowiadanie

wiersz

(W. – „Cyfry i znaki”
nr 25)



wesoły i pogodny.
6. Rozmowa na temat tekstu inspirowana pytaniami:
- Jak wygląda ogród pana Leona, gdy był radosnym człowiekiem?
- Co mogło przydarzyć się panu Leonowi, że stał się smutnym człowiekiem?
 - Co stało się z jego ogrodem i domem?               
 - W jaki sposób zaczął się zachowywać pan Leon w stosunku do innych ludzi?
 Kto postanowił go odwiedzić?- - - - - - - - - - - - - - - 
- Co mogła czuć Lusia, kiedy pan Leon ją wyprosił?
 - Jak wizyta Lusi wpłynęła na zachowanie pana Leona?
 - Co przyniósł Lusi pan Leon?
7. Zapoznanie dzieci z wierszem Bronisławy Ostrowskiej „Niezapominajki”.               
Niezapominajki

Niezapominajki
To są kwiaty z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
Patrzą żabim oczkiem.
Gdy się jedzie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie
„Nie zapomnij o mnie!”.
8. Nauka na pamięć wiersza - „Niezapominajki”.

II. Układanie i odczytywanie działań arytmetycznych – dodawanie. (W. – „Cyfry i znaki” nr 25)
1. Układanie działań typu: 2 + 3 = 5 po uprzednim wykonaniu dodawania na konkretach.
Dziecko ma przygotowane: kartoniki z liczbami od 1 d o 10 i znakami „+, =”.
Umieszczamy na stoliku trzy żółte kółka. Prosi dzieci, aby je policzyły i ułożyły tyle samo kółek, a następnie 
wskazały i umieściły pod kółkami kartonik z odpowiednią liczbą. Następnie  układamy w tym samym rzędzie, w 
pewnej odległości, dwa czerwone kółka i prosi, aby dzieci ułożyły tyle samo kółek, a następnie wskazały i 
umieściły pod kółkami kartonik z odpowiednią liczbą. Rodzic pyta, ile kółek jest razem. Dzieci podają wynik i 
pokazują kartonik z liczbą. Powstaje problem, gdzie położyć kartonik z tą liczbą. Mówi: Trzy kółka i dwa kółka to
razem pięć kółek. Jak można to zapisać? Można to zapisać tak… i umieszcza pod kołami kartoniki z liczbami i 
znakami, a następnie odczytuje zapis: Trzy dodać dwa to razem pięć. Dzieci wstawiają znaki i odczytują ułożone 
działanie z kartoników na swoich stolikach (lub dywanikach).

                   ●●●                 ○○     

                 3            +          2          =      5



2. Dzieci pod kierunkiem rodzica wykonują kilka analogicznych ćwiczeń. (K. P. 4 s. 38 z. 1)
• Próby rozwiązywania zadań tekstowych.
Czytamy  treść zadania: Na boisku 4 chłopców grało w piłkę. Do gry dołączyło jeszcze 3 chłopców.
Dzieci układają fasolki tak, aby po lewej stronie były 4 fasolki, a po prawej 3.
• Odczytywanie zapisanych działań.
Dzieci  układają działanie z liczb i znaków na kartonikach. Po wykonaniu zadania porównują działania, które 
ułożyły z zapisem w zeszycie ćwiczeń i odczytują go.
W podobny sposób wykonują następne zadanie.
3. Wyznaczanie sumy. (K.P. 4 s. 38 z. 2)

Miłej pracy, pozdrawiam!
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1 Język 
angielski

S: Furniture- poznajemy nazwy sprzętów i mebli w domu,
rysujemy swój pokój i mówimy o nim.
Słownictwo czynne:
Lamp-lampa
TV-telewizor

Książka ucznia 
Nagrania do zadań

Małgorzata
Grzegorczyk
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Cooker-kuchenka
Toilet-toaleta
Sofa-sofa/kanapa

*Wykonam

Zad1/64

Dzieci poznają nowe słowa i je powtarzają.

https://cutt.ly/zyniabA

Zad2/64

Dzieci łączą rysunki przedstawiające sprzęty domowe z rysunkami 
odpowiednich pomieszczeń, mówiąc: in the living room…

Zad3/65

Dzieci otaczają pętlą zdjęcie, które nie pasuje do pozostałych 
elementów w rzędzie.

Zad 4/65

Dzieci rysują swoje pokoje, z pomocą nauczyciela nazywają elementy
obrazków i podają ich kolory. 

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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