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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20  maja 2020 roku - środa
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. Kto pracuje w naszej placówce? 
1. Prezentacja wiersza Doroty Gellner „Moje kucharki” wprowadzającego w tematykę dnia.
Moje kucharki
 KUCHARKA PIERWSZA                                      
Była taka strasznie mała,
że w naparstku
gotowała.
I smażyła kotleciki
małe tak jak koraliki!
Gdy się wreszcie powiększyła,
to naparstek wyrzuciła.
Poszła sobie w wiat bez słowa               
i przestała
nam gotować!
KUCHARKA DRUGA
Była chuda i niemiła.
Ze wszystkimi się kłóciła.
Raz z rosołem,
raz z krupnikiem,
z garnkiem
albo z talerzykiem.
A jak kłócić się przestała,
to od razu
wyładniała.

Wiersz: „Moje
kucharki”

„Mój zeszyt” -str. 31
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Wyładniała i przytyła -
złość w rosole utopiła!
KUCHARKA TRZECIA
A ta trzecia
w kącie stała,
bo gotować
nie umiała.
Stała,
no i dalej stoi,
bo się garnka
z zupą boi.
KUCHARKA  CZWARTA
Czwarta
taka gruba była,
że się w kuchni
nie mieściła.
No i święty               
spokój miała,
bo gotować
nie musiała.
KUCHARKA PIĄTA
Piąta szła
do restauracji.
Tam siedziała
do kolacji.
I zjadała
w dużej sali
to, co inni
gotowali.
KUCHARKA SZÓSTA               
Szósta,
co się czasem zdarza,
wyszła za mąż
za kucharza.
Więc się niczym
nie przejmuje,
no bo kucharz
jej gotuje!

● Omówienie treści wiersza.
– Ustalenie liczby kucharek.



– Przypomnienie cech charakterystycznych poszczególnych kucharek – utrwalenie pojęcia liczby w aspekcie
porządkowym (pierwsza kucharka, druga, trzecia itd.).
– Ustalenie morału wiersza: Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść!
2. Dzieci opowiadają rodzicom jakie pomieszczenia znajdują się szkole, np.  kuchni, gabinet pani dyrektor,  
sekretariat, sala gimnastyczna. Dziecko opowiada to co pamięta, a rodzic uzupełnia wypowiedź.
 
- Kształtowanie nawyków stosowania zwrotów grzecznościowych podczas rozmowy z pracownikami
przedszkola lub szkoły.
3. Rozmowa na temat pomieszczeń znajdujących się w szkole – utrwalenie nazwy zawodów i zakresu 
wykonywanej pracy.
4. „ Jaka to czynność?– zabawa pantomimiczna.
Dzieci bawią się z rodzicami: naśladują czynności wykonywane przez osoby pracujące w danej placówce 
(kucharki – gotowanie, zmywanie, sekretarki – pisanie na komputerze, liczenie na kalkulatorze, dozorcy – 
zamiatanie, reperowanie, pielęgnowanie zieleni, zamykanie szkoły, woźnej – sprzątanie, nauczycielki – uczenie,
pisanie w dzienniku, czytanie, logopedy – ćwiczenia buzi i języka itp.). Rodzic pokazuje czynność,a dziecko 
odgaduje, później następuje zamiana rolami.
5. „Czy dzieci mogą pomóc w pracy?” – rozmowa.
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: w jaki sposób mogłyby pomóc pracownikom szkoły w ich pracy. 
Przykład: dzieci mogą pełnić dyżury w sali, być odpowiedzialne za pozostawianie porządku w łazience, zbieranie 
papierków po zakończonych zajęciach. Pani woźnej mogą pomóc w zbieraniu liści jesienią, otrzepując porządnie 
buty z piasku przed wejściem do budynku itp.
6. „Czyja praca najbardziej mnie zaciekawiła?”
Dzieci wypowiadają się, czyja praca wzbudziła ich największe zainteresowanie. 
II. Rozwiązywanie zadań tekstowych – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
1. Rozdajemy dzieciom „liczmany” (kartoniki z motylami i kolorowe paski), duży papierowy kwiatek.
 ● Rodzic informuje dzieci: Pani kucharka przygotowała na podwieczorek osiem talerzy z kanapkami.

Dzieci układają na stolikach osiem pasków. Rodzic kontynuuje: Pięć talerzy zaniosła do sali i postawiła
na stołach dla dzieci. Dzieci zabierają pięć pasków. Ile talerzy zostało jeszcze w kuchni?
●  Rodzic umieszcza na tablicy duży papierowy kwiatek oraz kilka liczmanów – motyli i mówi: Na
kwiatku usiadły motyle. Pokażcie na palcach - ile? Dzieci liczą motyle, pokazują odpowiednią liczbę
palców i określają liczbę motyli. Rodzic kontynuuje matematyczną zagadkę, np.: Doleciały jeszcze
dwa motyle i usiadły na kwiatku. Ile teraz jest motyli na kwiatku? Dzieci podnoszą ręce z wyprostowanymi
palcami. Prostują tyle palców, ile motyli jest na kwiatku i określają liczbę motyli. Rodzic kilkakrotnie
zmienia matematyczne opowiadanie o motylach, które odlatują lub przylatują, a dzieci pokazują
na palcach wyniki dodawania lub odejmowania. (zapis działań matematycznych możne zamieścić w ćwiczeniu 
”Mój zeszyt”- str.38
 
2. Układanie zadań tekstowych. ( Działania do ułożonego zadania możemy zapisać w w/w ćwiczeniu razem z 
rysunkami.)
●Rodzic  wybiera sześć kartoników z kwiatami: trzy żółte i trzy czerwone. Umieszcza na stole kwiaty, najpierw 
żółte, potem czerwone i opowiada, np.: Zerwałam trzy żółte kwiaty i włożyłam je do wazonu. Potem zerwałam 



jeszcze trzy czerwone kwiaty i dołożyłam je do wazonu. Ile kwiatów jest w wazonie?
Dzieci liczą kwiaty i podają wynik. Dziecko wybrało kilka kartoników z żółtymi i czerwonymi kwiatami, próbuje 
ułożyć własne zdanie i zilustrowało je .
 ● Rodzic podaje tematykę kolejnego zadania. Dziecko ma do dyspozycji liczmany (tulipany w dwóch

kolorach). Prosi dzieci, aby nazwały kwiaty, które posadził ogrodnik i ułożyły matematyczne opowiadanie,
a następnie zilustrowały je, umieszczając na stole  odpowiednią liczbę kwiatów, zgodnie z treścią
zadania.
Uwaga!  Dzieci mogą układać również działania liczbowe z użyciem kartoników.

ZABAWY DODATKOWE
1.Czytamy i piszemy.
Dziecko układa swoje imię wykorzystując litery z wycinanki, następnie próbuje zapisać swoje imię za pomocą 
poznanych liter pisanych w liniach - „Mój zeszyt” -str. 31. 
Dzieci, które dobrze sobie rodzą z pisaniem, mogą ułożyć i zapisać imiona rodziców, rodzeństwa, dziadków. 
(Przypominamy dzieciom, że imię rozpoczynamy pisać wielką literą.)

Miłego dnia, pozdrawiam.


