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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 maja 2020 roku - poniedziałek
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. Co słychać nad stawem? – opowiadanie.
1. Co możemy zobaczyć nad stawem wiosną? – propozycje dzieci.
Rozmowa kierowana przez rodzica, dzieci przedstawiają swoje pomysły. (w stawie, nad stawem, na brzegu 
stawu).
Zachęcam do obejrzenia filmu: Wędrówki Skrzata Borówki”- staw i jezioro.
https://www.youtube.com/watch?v=3dls5H-smSw , https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA

2. Oglądanie ilustracji przedstawiającej staw, nazywanie:
–- roślin rosnących w wodzie np. tataraku, trzciny, lilii wodnej(grzybienie) 
https://www.youtube.com/watch?v=kpZ110dEQzo

– zwierząt: żaby, ważki, kaczki, bociana, ryb, motyli.

3. Słuchanie opowiadania Heleny Bechlerowej.
O żabkach w czerwonych czapkach

Mieszkały dwie żabki w Zielonej Dolinie: Rechotka i Zielona Łapka. Zielona Łapka rozglądała się złotymi               
oczami wokoło, patrzyła na zieloną trawę, na zielonkawą wodę, na swój zielony płaszczyk.
- Brzydki jest ten mój płaszczyk! Nie chcę takiego!
- Brzydki? Dlaczego? - dziwiła się Rechotka.
- Popatrz: zielona trawa, zielony tatarak, zielona woda. I mój płaszczyk zielony. I twój!
I nazywam się Zielona Łapka! I wszystko takie zielone... Ach, jak nudno!               

Opowiadanie: „O
żabkach w czerwonych

czapkach”

 (K. P. 4 s. 41 z. 1)

(W. –  „ Sylaby”  nr 28)

Jak zrobić lilię wodną -
Film

Anna
Trojak
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- A biedronki mają czerwone sukienki... I czarne kropki na sukienkach... - mówiła Rechotka.
- Może zaprosimy biedronki? Będzie nam wesoło! Zielona Łapka klasnęła z uciechy.
- Już wiem! Wywiesimy takie zaproszenie:
Kto ma kolor czerwony,
jest dziś pięknie proszony.
Niech przyjdzie, niech przyleci,
kto ma czerwony berecik,
czerwony płaszczyk, czerwony krawat!
Będzie wesoła zabawa!
Zapraszają z ukłonem wszystkie Żabki Zielone.
To zaproszenie wywiesiły żabki na starej wierzbie.
Nie upłynęła godzina  przyleciała pliszka. Przeczytała, machnęła ogonkiem.               
To nie dla mnie! Nie mam czerwonej czapeczki!
Przyleciały wróble, przeczytały, poskakały tu i tam.
 To nie dla nas! Nie nosimy czerwonych kapeluszy!---------------

Przyleciały dwa dzięcioły. Czytały, wodziły dziobami po literach, potem przejrzały się w wodzie.
- Mamy czerwone czapeczki z piórek. To nas zapraszają. Przyjdziemy na bal !
Przyczłapała pod wierzbę duża, stara żaba. Długo czytała, co żabki napisały. Pokiwała głową.
   -  Po co wam goście?
     Jak to: po co?-  oburzyły się żabki.  Będzie wesoło! - - - - - - - - - - - - - -  -
  Oj, żeby z tego biedy jakiej nie było!  -gderała stara żaba.---------------
Ale żabki nie słuchały jej narzekania. Nie miały czasu. Bo oto usłyszały:
 Puk, puk, puk!---------------

To pierwsi goście: dzięcioły. Zapukały w drzewo, tak jak goście pukają do drzwi.               
 -  Witajcie, witajcie wołały żabki.
Dzięcioły w ukłonie nisko schyliły głowy. A  żabki mogły wtedy dobrze zobaczyć ich ładne bereciki z czerwonych 
piórek..
- Jak się macie, biedroneczki!-  witały nowych gości.               
- O, i maczki idą!
- A za makami!
Jakież piękne kapelusze!
To z głębi lasu przyszły muchomory. Takich kapeluszy żabki nigdy nie widziały! Wielkie, czerwone, kropki
białe na nich i plamki srebrzyste.
Żabki przyglądały się gościom, szeroko otwierały duże, okrągłe oczka. I patrzyły na swoje zielone płaszczyki,
i wzdychały:
- Taki makowy kołnierzyk mieć!
-Sukieneczki biedroneczek piękniejsze!...  czapeczki dzięciołów?...               
- Nie. kapelusze muchomorów najpiękniejsze! Ach, oddałabym dziesięć zielonych płaszczyków za jeden
taki kapelusz!
Trzeba teraz częstować gości.
Podają żabki sok z kwiatów i rosę z łąki w konwaliowych kubeczkach.



- Pijcie, biedronki! - prosi Zielona Łapka.
- Może jeszcze drugi kubeczek rosy? - pyta Rechotka.
I podaje kubek biedronce, ale patrzy na jej piękną sukienkę. A tu kubek się przechyla i kap, kap... na trawę!
Potem zagrała świerszczykowa orkiestra. Zaczęły się tańce.                              
Oj, niejedna żabka zapomniała, w którą stronę kręci się kółeczko, kiedy trzeba przycupnąć, kiedy klasnąć
w łapki!
Świerszczykowe skrzypki zagrały właśnie cieniutko, zabuczały bąki...
 A tu - blisko za wierzbą... co to?
-Kle, kle, kle!
 Bocian! -  krzyknęły żabki przerażone.  Kto go tu prosił?- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  -

Bociek zaśmiał się, pokiwał dziobem.
- A  moje czerwone pończochy? Napisałyście wyraźnie:               
Kto ma kolor czerwony,
jest dziś pięknie proszony.
Chcę wesoło potańcować na waszej zabawie.
Alle żabki nie przywitały gościa w czerwonych pończochach. Uciekły.
Tylko tu i tam w trawie świeciły ich złote oczka.
Wrócił bociek na swoją łąkę, zły i zagniewany.
A żabki? O, prędko zapomniały o strachu.
   Naradzały się teraz z biedronkami  szyły kołnierzyki, sukieneczki w kropki, przymierzały kapelusze -------------- -
muchomorów.
Minęła godzina, może dwie.
Jak wesoło zrobiło się teraz w Zielonej Dolinie! Wśród zielonej trawy skaczą żabki. Ale jakie wystrojone!
Co chwila przeglądają się w stawie, ta poprawia kołnierzyk, tamta obciąga nowy czerwony płaszczyk...
A stara mądra żaba popatrzyła na wystrojone żabki i pokiwała głową:
- Oj, żeby z tego tylko jakiej biedy nie było!...
Ale żabki nawet nie spojrzały na nią.
Nie widziały boćka stojącego w gnieździe. Patrzył z wysoka na zieloną Dolinę.
 -  Coś  czerwonego tam po łące skacze!-  dziwi się i przekrzywia głowę.
  Co to może być?---------------
Sfrunął z gniazda, stanął z daleka.
- O! Tu kapelusze same spacerują, tam czapki skaczą!... - podszedł bliżej, pod samą wierzbę.
- To żabki! Ależ się wystroiły! kle, kle, kle! - roześmiał się bociek.
 - W  sam raz dla mnie!
Żabki nic nie słyszały.
- Patrzeć już nie mogę na zielony kolor!
- Nigdy już nie zdejmę tego czerwonego kapelusza!

Ani ja czerwonej  sukienki!- wykrzykiwały głośno.- - - - - - - - - - - - - - - 
A bociek coraz bliżej! Nie spieszy się, tylko wolno podnosi wysoko to jedną, to drugą nogę w czerwonych 
pończochach.



Nigdy jeszcze nie był taki wesoły! Podśpiewuje sobie bocianim głosem:
- Nie skryjesz się, żabko, w zielu, widzę przecież twój kapelusz!
Dopiero teraz zobaczyły go żabki! Dopiero teraz usłyszały jego głos!
Jedna  myk!. Ukryła się w trawie, w zielonych liściach.               
Na próżno! Bociek dobrze ją widzi i śpiewa swoje:               
- Nie uciekniesz! Tam w zieleni twój berecik się czerwieni!
Hop! -skoczyła Zielona żabka w zielony tatarak. Bociek już był przy niej:
- Żabko, wszędzie cię zobaczę, masz czapeczkę niby maczek!
Mądra, stara żaba ukryta pod wielkim, zielonym liściem zdążyła tylko krzyknąć przerażona:
rzućcie prędko czerwone stroje!               
Pospadały w trawę porzucone w pośpiechu kapelusze, tu runęła sukienka, tam potoczyła się czapka.               
A żabki w swoich starych, zielonych płaszczykach - hop! Pod zielony liść, w zieloną trawę, w zieloną wodę.
Bociek patrzy to jednym okiem, to drugim. Już nie podśpiewuje. Dotknął dziobem czerwonego kapelusza w 
trawie. A kapelusz ucieka!
- Gdzie podziały się żabki? - rozgląda się zdumiony.
Nie widzi, że pod liściem ukryła się jedna - w płaszczyku zielonym jak liść.
W trawie siedzi druga - zielona jak trawa. W wodzie siedzi trzecia - w płaszczyku zielonym jak woda.
I wszystko takie zielone, zielone...
Spuścił bociek długi dziób! Ach, jaki był zły!
Już nie odnajdzie tak łatwo zielonych żabek w zielonej trawie, w zielonej wodzie, wśród zielonych liści!...

- Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania (interpretacja morału opowiadania – barwy ochronne
zwierząt). Pytania:
- Jacy goście zostali zaproszeni na bal żabek?
- Jak przebiegał bal?
- Dlaczego żabki wyrzuciły czerwone płaszczyki i czerwone czapki?
4. „Żabki” – zabawa ruchowa.
Na czas zabawy dzieci zamieniają się w żabki. Rodzic rozkłada na podłodze zielone krążki – „listki”.
Dzieci naśladują skoki żabek, a na hasło: Koncert! siadają na „liściach” i naśladują odgłosy żab: „rechocząc”
i „kumkając”. Na hasło: Bocian! szybko siadają w siadzie skulnym i przykrywają głowy „liściem”,
chowając się przed bocianem.
Zabawę należy powtórzyć.
5. Czytanie wyrazów pod obrazkami, pisanie po śladzie. (K. P. 4 s. 41 z. 1)
Proszę o zdjęcie wykonanego ćwiczenia 1s.  41
6. „Lilie wodne” – praca plastyczna – pracę możemy wykonać z papierowych talerzyków malując je na zielono 
farbami. Po wyschnięciu farby można zaproponować dzieciom wycięcie nożyczkami wgłębienia, nadając liściom 
kształt serca. Kwiaty lilii możemy wykonać z bibuły lub zwykłego papieru nadając im odpowiedni kształt.
Zamieszczam również link, jak zrobić lilię: https://www.youtube.com/watch?v=EA4bj_yjurI

Kto wykona lilię, proszę o zdjęcie- powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=EA4bj_yjurI


II. Od kijanki do żaby –  cykl rozwojowy żaby.  https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU

1. Słuchanie opowiadania Wandy Chotomskiej   „ Jak kijanka żabką się stała”.               
Jak kijanka żabką się stała
Nad stawem w wysokich trzcinach mieszka żabia rodzina: tata -żabka, mama- żabka oraz siwa żabka-babka. Co 
robili? Pływali. Jak mówili? Kumkali.
W tej rodzinie kiedyś z ranka urodziła się kijanka: czarna, mała, z tyłu ogon, niepodobna do nikogo, ni to
ryba, ni to żaba. Co wyrośnie z tego szkraba?               
Tata co dzień  przed śniadaniem dyrygował żab kumkaniem. Lecz kijanka nie kumkała. A dlaczego? Bo nie                
chciała.
 -  Czemu nie chcesz? No, powiedz.
- Ja chcę śpiewać jak słowik.
Tata-żaba, z mamą-żabką, co dzień w wodzie pływał „żabką”. A kijanka biedna płacze:
 Ja chcę pływać, lecz inaczej.- - - - - - - - - - - - - - -  

Aż nareszcie kiedyś z ranka odmieniła się kijanka. Nie wiadomo, w którą stronę uciekł jej czarny ogonek,
w wodę dała nurka, spadła z córki czarna skórka.
Odtąd tak jak inne żabki miała cztery zręczne łapki i jak  liść zielony fraczek.
Głośno kumka, pięknie skacze i codziennie pływa „żabką” z tatą, mamą oraz z babką.

2. Omówienie cyklu rozwojowego żaby na podstawie obejrzanego filmu. Nazywanie faz rozwojowych: skrzek, 
kijanka,kijanka z nogami, mała żaba z ogonem, dorosła żaba – dostrzeganie różnic między kijanką a żabą.
3. Układanie i odczytywanie działań arytmetycznych – odejmowanie. (W. – „Cyfry i znaki” nr 25)
 Układanie napisów typu: 5 – 2 = 3, po wykonaniu odejmowania na konkretach.
Każde dziecko ma na dywaniku zgromadzone pomoce: kółka i kartoniki z liczbami i znakami: „–, =”.
Rodzic umieszcza na  8 kółek i prosi, aby dzieci je policzyły, ułożyły tyle samo kółek na swoich
dywanikach, wybrały kartonik z odpowiednią liczbą i umieściły obok. Następnie  zdejmujemy 3
kółka, mówiąc: Osiem odjąć trzy, ile kółek zostało? Dzieci zdejmują trzy kółka  i liczą, ile kółek zostało, 
wskazują wynik. Powtarza zadanie, informując: Można to zapisać tak – układamy działanie z kartoników z 
liczbami. Czyta zapis matematyczny: Osiem odjąć trzy, zostało pięć.

                                    ○○○ ○○○○○
                                           8   -  3  = 5

● Umieszczamy na stole 10 kółek

https://www.youtube.com/watch?v=gfKhRnQu-PU


                                     ●●●● ●●●●●●

● Dzieci liczą kółka na ułożone przez rodziców. Obok kładą kartonik z odpowiednią
liczbą. Rodzic zdejmuje 4 kółka, informując: Dziesięć odjąć cztery. Ile kółek zostało? Dzieci zabierają 4 kółka ze 
stołu  i wskazują wynik. Następnie próbują ułożyć działanie z kartoników i odczytują.

                            10  -  4  =  6

Uwaga! Przed wykonywaniem przez dzieci zadań w zeszytach do ćwiczeń należy przeprowadzić serię
tego typu ćwiczeń.
4. Rozwiązywanie zadań tekstowych i odczytywanie zapisanych działań. (K. P. 4 s. 42 z.               1)
ZABAWY DODATKOWE
1. Bocian i żabki                – masażyk
Dzieci dobierają się parami z rodzeństwem lub rodzicami, jedno dziecko siada plecami do drugiego.

Chodzi bociek po trawie,              (palcem wskazującym i środkowym „kroczą” po plecach kolegi)
wypatruje żab w stawie.
Jedna żabka wyskoczyła               (dłoń robi „skoki” – ruch palce – przegub),
i pod krzaczkiem się ukryła.         (chowają dłoń pod pachę, lekko łaskocząc)
Druga żabka wyskoczyła,             (jw. drugą dłoń chowają pod drugą pachę)
za kamykiem się ukryła.
Trzecia żabka wyskoczyła             (naśladowanie „skoków”, łaskoczą delikatnie za uszkiem)
i pod listkiem się ukryła.
Bocian wciąż ma pusty brzuszek, (lekko szczypią plecy, naśladując łapanie muszek)
więc nałapać musi muszek.

2. Układamy zdania
Z podanych wyrazów dzieci układają zdania. (W. –  „ Sylaby”  nr 28)
Lubimy spacery po parku.
Agata lubi kolorowe tulipany.
Skowronek to malutki ptak.

Miłego dnia, pozdrawiam.
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2 Religia
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Dzisiaj  18 maja ,  obchodzimy  urodziny świętego Jana Pawła II. Kim był św. Jan Paweł II dowiecie 
się otwierając poniższy link. Po otwarciu linku kolejno klikamy na kolorowe kółka.
 Po przeczytaniu tekstu, wysłuchaniu piosenki czy obejrzeniu filmu wracamy do katechezy 
zamykając otwarte okienko. Na zakończenie należy wykonać laurkę na urodziny dla św. Jana Pawła 
II. Zdjęcie laurki przesyłamy na moją pocztę. 
https://view.genial.ly/5ebc6ca099c3dc0d2ad92a32/presentation-urodziny-papieza?
fbclid=IwAR3lJ9nRbYkvOPRulBUvj2HNu-_fME_5Nl_R6ouHGj8vELMNYFN7fo297oM
Zachęcam do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
Pozdrawiam!

Elżbieta
Karczewsk

a

3
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