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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 maja 2020 roku - piątek
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. Wiosenna łąka – wycieczka.
1. Słuchanie opowiadania „Udany spacer” Laury Łącz.
Udany spacer
- Idę na spacer! - oświadczył niespodziewanie biały, okrągły dmuchawiec, stojący dotychczas nieruchomo
na samym środku pachnącej łąki. wszystkie kwiaty, owady, a nawet źdźbła trawy aż umilkły ze zdumienia.
- Jak to, na spacer? - pisnęła polna myszka - dokąd?
- Pójdę tą wydreptaną przez ludzi ścieżką w stronę rzeki. Wrócę przed wieczorem - odparł dmuchawiec
i dziarsko ruszył przed siebie.
-  Żebyś tylko nie spadł z wysokiego brzegu do wody! - zawołała myszka.               
 Wszystkie kwiaty, owady, a nawet źdźbła trawy odwróciły główki i patrzyły za nim szeroko otwartymi
oczami. Oj, miały powód do niepokoju! Nagle nad rzeką pojawił się bowiem mały chłopiec z wędką.
- Jaki dmuchawiec! - mruknął sam do siebie, bez namysłu uniósł go do góry i…dmuchnął z całych sił!
Fu – u- u… pofrunęły z wiatrem delikatne nasionka.
Fu f-  u-u - chłopiec nadął usta jeszcze raz, a po chwili wyrzucił ogołoconą łodyżkę za siebie i odszedł.
Na szczęście dmuchawiec, który właściwie nie był już wcale dmuchawcem, wstał powoli i ze spuszczoną
głową wrócił na swoje dawne miejsce. Wokół panowało pełne grozy milczenie i trwało nieznośnie długo.               
Nadbiegła myszka.
- O, wyłysiałeś! - krzyknęła, niezbyt delikatnie.
Wszystkie kwiaty, owady, a nawet źdźbła trawy wybuchnęły śmiechem.
- Nie uśmiejcie się - skarciła je myszka, która była bardzo mądra, bo zjadła kiedyś całą książkę, pozostawioną
nad rzeką przez jakiegoś wędkarza - dobrze się stało. Nasionka dmuchawca, rozsypane przez wiatr po
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całej łące, dadzą początek nowym roślinom. Teraz można powiedzieć, że jest on ojcem wielu dzieci!
Dmuchawiec podniósł główkę i… nareszcie też się uśmiechnął.
A wszystkie kwiaty, owady, a nawet źdźbła trawy spojrzały na niego z uznaniem. Jednak spacer się udał.
2. „Dmuchawce – latawce”.
- Prezentujemy dzieciom mniszek lekarski (roślinę kwitnącą na żółto lub dmuchawiec) lub dwa
zdjęcia (roślinę kwitnącą i dmuchawiec). Dzieci oglądają roślinę, wąchają ją, porównują rośliny. Zwracamy 
uwagę na wydobywającą się z łodygi substancję o białej barwie, od której roślinę nazywa się popularnie 
„mleczem”. Mlecz jest królem łąki, bardzo szybko się rozsiewa i szybko wschodzi. Roślina ma właściwości                
lecznicze. Nie jest trująca, choć jest bardzo gorzka w smaku.
- Rozmowa na podstawie tekstu i ilustracji:
- Czym różni się „mlecz” na jednym i drugim obrazku?
- Jaką rolę pełni wiatr w rozsiewaniu „mleczy” na łące?
3. Wycieczka na łąkę – spacer po wiosennej łące.
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk

- Zwrócenie uwagi dzieci na rośliny rosnące na łące. Utrwalenie nazw pospolitych roślin zielnych takich
jak: koniczyna, jaskry, pokrzywa, krwawnik, szczaw, skrzyp,babka lancetowata, rumianek, dziurawiec, mięta, 
szałwia lekarska.
- Wielozmysłowe poznawanie łąki: określanie zapachu kwiatów, siana, traw. Słuchanie odgłosów przyrody:
owadów, ptaków, szumu drzew. Określanie kolorów łąki, nieba. ( W WOLNYM CZASIE PODCZAS SPACERU)
4. Malowanie łąki ( można w plenerze kredkami pastelowymi lub świecowymi).
Zachęcamy dzieci, aby poszukały sobie miejsca, które najbardziej im się podoba i które chciałyby namalować na 
kartce. Pokazuje dzieciom, przez wycięty w kartce prostokąt, naturalny pejzaż. Zwracamy uwagę, że w tym 
pejzażu nie ma „pustych miejsc”, niebo łączy się z zielenią traw.
5. Układanie obrazka. (W. - „Wiosenna łąka” nr 21)
II. Odgłosy łąki - pogadanka.
1. „Motyle nad łąk” - rozwijanie wyobraźni. https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

- Dzieci leżą na plecach na dywanie. Prezentuje nagranie i rozpoczyna opowieść:
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4

Jesteśmy kolorowymi motylkami unoszącymi się nad ukwieconą łąką… Ogrzewa nas słońce. …Czujemy
jego ciepło na skrzydełkach… główkach… czułkach… nóżkach… Spoglądamy na różnokolorowe kwiaty.
Dookoła unosi się ich zapach… Ich zapach jest słodki, intensywny. Kwiaty tym zapachem zachęcają nas,
abyśmy usiadły na ich delikatnych płatkach… Rozglądamy się po łące i widzimy inne piękne motyle, to
nasi znajomi… raz z nimi unosimy się wysoko ku słońcu. lecimy coraz wyżej i wyżej. Mijamy wesoło               
ćwierkające wróble... Zmierzamy ku pałacowi królowej motyli. Lecimy do pięknego pałacu. Widzimy jego               
wieżyczki, bramę pałacową, okna, lecz nigdzie nie ma królowej motyli. Zostawiła nam tylko list…                              

(K .P. 4 s.39z. 2)
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- Muzyka cichnie. Dzieci siadają i zastanawiają się, co mogło się przytrafić królowej motyli i dlaczego
nie było jej w pałacu.
2. „ List królowej motyli”  - doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
- Czytamy  dzieciom „list”.  Dobrze czytające dzieci, mogą przeczytać samodzielnie lub możemy ułożyć 
dzieciom fragment listy z kartoników z literami. Możemy również wydrukować list, pociąć na paski zdania, a
 zadaniem dzieci będzie  przeczytanie zdań na paskach papieru i ułożenie ich w odpowiedniej kolejności. 
(Zdania na paskach papieru:)

Drogie Motyle!
Motylek Karol wpadł do wody.
Teraz jest mokry.
Podałam mu lekarstwo na katar.
To nektar z lipy.
Zaraz wracam.
Zostawiłam dla Was zagadki.
-Jakie wyrazy pasują do ilustracji łąki – czytanie ze zrozumieniem. (K .P. 4 s. 39 z. 1)
- Rozwiązywanie zadania tekstowego. (K .P. 4 s.39z. 2)

3. „Poznajemy owady”.
- Oglądanie albumów przedstawiających owady. Zwrócenie uwagi dzieci na różnorodność gatunków
owadów (chrabąszcze, motyle, osy, mrówki, biedronki, pasikoniki, komary).
- Prezentacja ciekawostek przyrodniczych.
 -Opowiada o wybranych owadach.

Osy
W rodzinie os istnieje podział na królowe i robotnice. Młode królowe przychodzą na świat w końcu lata, a zimę 
przesypiają w ciepłych kryjówkach - pod mchem, kamieniami, w zakamarkach domów i zabudowa w                
gospodarskich. Opuszczają je na wiosnę, by założyć własne rodziny. Nie zawsze jednak starcza im chęci i 
cierpliwości na budowanie gniazda - czasem wolą siłą wedrzeć się do cudzej siedziby i oszczędzić
sobie kłopotu. Osa królowa sama opiekuje się larwami, dopóki nie rozwiną się z nich pierwsze robotnice,               
które mogą ją w tym zastąpić. Swoje potomstwo karmi świeżym pokarmem zwierzęcym, głównie gąsienicami.
Komary
Komary są bardzo uciążliwe dla otoczenia, ponieważ odżywiają się krwią zwierząt i ludzi. Najwięcej komarów
spotyka się nad brzegami jezior, stawów, ponieważ większość gatunków rozmnaża się w wodzie.
Muchy
Trzeba pamiętać, że muchy roznoszą rozmaite bakterie, gdyż siadają i rozmnażają się w bardzo brudnych



miejscach. Mucha może poruszać się po każdej powierzchni. Nie spada nawet, gdy chodzi po suficie czy
gładkim szkole, odwrócona do góry nogami. Te akrobatyczne umiejętności zawdzięcza maleńkim poduszeczkom
na końcu odnóży, które przyczepiają się do wszystkiego jak przyssawki.
Pasikoniki
Pasikoniki można spotkać prawie na każdej łące czy leśnej polanie. Sprężystym susem rzucają się m. in.               
na drobne owady i chwytają je w locie. Ich charakterystyczną cechą jest umiejętność wydawania pięknych
dźwięków - przez pocieranie odnóżami o skrzydła albo też jednym skrzydłem o drugie.
Chrabąszcze
Chrabąszcze to owady niszczące uprawy rolne i drzewa. Pędraki, przebywając pod ziemią, żywią się korzonkami
roślin, a osobniki dorosłe na powierzchni-  liśćmi drzew. Chrabąszcze mają dwie pary skrzydeł, z których
jedna, zewnętrzna, odgrywa jedynie rolę pokryw ochronnych dla drugiej pary skrzydeł właściwych.
Mrówki
W mrówczej rodzinie - która składa się z jednej lub wielu królowych, mrówek robotnic oraz samców- obowiązuje 
ścisły podział pracy. Najsilniejsze mrówki pełnią też czasem funkcje żołnierzy, bronią gniazda
przed wrogami, a jeśli  trzeba, podejmują wyprawy wojenne, na przykład w celu zdobycia pokarmu lub
niewolników w innym mrowisku. Królowa ma jedno główne zadanie: składanie jaj.
Ważki
Ważki, obok motyli, zaliczają się do największych owadów świata. Potrafią bardzo szybko latać, wyróżniają
się także znakomitym wzrokiem. Zamieszkują brzegi jezior i rzek, a jaja składają najczęściej w wodzie.               
Biedronki
Większość biedronek żywi się szkodliwymi owadami i odgrywa pożyteczną rolę. W wypadku zagrożenia
wydzielają żółtą, trującą substancję, która działa odstraszająco na niektórych napastników. Biedronki
mają kropeczki, ale nie zawsze. Wśród wielu żyjących na świecie biedronek zdarzają się i takie, które na
grzbiecie mają paski ub jasne plamki.               
Motyle
Dorosłe motyle żyją tylko kilka dni. Najpiękniej ubarwione są motyle dzienne. Motyle nocne - ćmy - mają
skrzydła w szarym kolorze. Dzięki długim czułkom motyle rozpoznają zapach kwiatów, z których spijają
słodki nektar. Do spijania nektaru służy motylowi mała trąbka.

6. Rysowanie biedronki na łące według rysunkowej instrukcji. (K. P. 4 s. 40)

Zabawy dodatkowe dla chętnych:

1.Zabawa paluszkowa. Dzieci wskazują jedną ręką palce drugiej ręki. Zaczynają od najmniejszego palca
i kolejno, ilustrując treść rymowanki:
Biedronka
Biedronka mała,
Robaczki spotkała:



z tym się przywitała,    (wskazują na mały palec)
tego pogłaskała          (wskazują palec serdeczny)
temu pomachała,        (wskazują kolejne palce aż do kciuka)
tego zabrać chciała,
z tym się pożegnała,
i do nieba poleciała.
2.Dmuchawce
Ćwiczenia oddechowe. Dzieci biegają po pokoju, trzymając w ręku paski białej krepiny( papiery). Na hasło: 
wiatr! dmuchają w paski, tak aby się unosiły i przez chwilę utrzymywały w powietrzu.
3. Rozwiązywanie zagadek słownych

Nikt nie schodzi mu z drogi,                                              Co to za muzykant,
chociaż pokazuje rogi. (ślimak)                                         co wśród kwiatów bzyka. (osa)
                                                                         
Skaczą po łące, pływają w wodzie,                                    Znacie takiego konika,
żyją z bocianem w ciągłej niezgodzie. (żaba)                    który zawsze w trawie cyka? (konik polny)
    
Nad stawem, nad łąką sporo ich się zbiera,                     Wysyłają ja do nieba
każda jest podobna do helikoptera. (ważka)                    po kawałek chleba. (biedronka)

Jaki owad nocą błyska,                                                      Bzyka koło ucha, nie osa, nie mucha
jak iskierka z ogniska? (świetlik)                                       kiedy cię ukuje, bąbel wyskakuje. (komar)

Miłego dnia, pozdrawiam.
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2 Religia
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przed tygodniem na katechezie mówiliśmy o Maryi. 
Dzisiaj również  będzie o Matce Bożej. Ponad 100 lat temu w Fatimie Maryja objawiła się dzieciom. 
Dwa dni temu 13 maja obchodziliśmy kolejną rocznicę tych objawień. Zapraszam do obejrzenia 
katechezy.
https://view.genial.ly/5ebaf2cdaa50920d7ff4326f/presentation-kl-1-pastuszkowie-z-fatimy-i-piekna-
pani-copy?
fbclid=IwAR25CXGY1nVUjZQsshT717aVwmUzVwqIrN9LMS50q4oDom6EdT2nh6mEAPk
Pracy domowej zadanej na ostatnim slajdzie nie odrabiajcie. Zachęcam do ufnej modlitwy do Matki 
Bożej.
Pozdrawiam!
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