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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21  maja 2020 roku - czwartek
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.

Nr
Lekc
ji wg.
plan

u

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Na poczcie

Środki dydaktyczne,
pomoce do

wykorzystania, adresy
stron, linki,

Nauczyci
el

nadzoruj
ący

1 Edukacja 
przedszkoln
a

W dniu dzisiejszym zapraszam do pracy z dziećmi tatusiów, dziadków lub starsze rodzeństwo 
(oczywiście jeśli to możliwe).

1. Prezentacja wiersza Wincentego Febera „Okienko na poczcie” wprowadzającego w tematykę dnia.
Okienko na poczcie
Znacie panią Krysię
na poczcie z okienka.
Uśmiecha się do nas
ta miła panienka.
Gdy cieszą się ludzie               
i ona się cieszy.
Z dobrej wiadomości
z radosnej depeszy.
Ile to już listów
przeszło przez jej ręce.
Pewnie sto codziennie,
a może i więcej.
A potem te listy,
pewnie o tym wiecie,
wędrują, wędrują
daleko po świecie.
Wędrują szczęśliwie
w kopertach, sukienkach.

(K. P. 4 s. 45 z. 1)

wiersz: „Okienko na
poczcie”

opowiadanie: „Dawno,
dawno temu”

K.P.4 s.46 z.1)

Anna
Trojak

mailto:palecznica@poczta.fm,
mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


Uśmiech pani Krysi
żegna je z okienka
”Na poczcie „– film :https://www.youtube.com/watch?v=LzF4w2HrOzA

https://www.youtube.com/watch?v=-7dvt8JFw1U

- Rozmowa na temat pracy na poczcie na podstawie wiersza  i filmu.
 Po co ludzie przychodzą na pocztę?
    Czym zajmują się pracownicy poczty?
    Co robi listonosz?
2. Ustalenie kolejności wydarzeń w historyjce obrazkowej. (K. P. 4 s. 45 z. 1)
– opowiadanie treści – przypomnienie drogi listu od nadawcy do adresata,
– dokończenie historyjki rysunkiem według własnego pomysłu.
3. Sposoby przekazywania wiadomości dawniej  i dziś.
●Rozwiązanie zagadki:
Chodzi z dużą torbą i z tego jest znany,
że nosi przekazy, listy, telegramy.                (listonosz)
●  Prezentacja opowiadania „Dawno, dawno temu...”.

Dawno, dawno temu...
...a było to przed czterema tysiącami lat, listonosz musiał być prawdziwym siłaczem. Dźwigał bowiem
Listy pisane na glinianych tabliczkach. W starożytnym Egipcie faraonowie pisali ważne informacje na
wstęgach papirusu  specjalnego papieru z liści rośliny rosnącej nad Nilem. Królewski listonosz przenosił               
listy zwinięte w ruloniki.
Przed prawie dwoma tysiącami lat Chińczyk Cai Lun wynalazł papier podobny do tego, na którym piszemy                              
dzisiaj. Był on tańszy i łatwiej dostępny. Coraz więcej ludzi mogło więc pisać poematy, dokumenty               
i długie listy z podróży.               
Pierwsze pocztówki powstały we Francji około 140 lat temu. Były to ręcznie kolorowane fotografie,                
przedstawiające widoki miast, krajobrazy, turystów. Na widokówkach umieszczano szczegółowy opis 
przedstawionych na nich obiektów. Wystarczyło dopisać pozdrowienia i adres i wysłać pocztówkę znajomym.               

● Rozmowa na temat pracy listonosza dawniej i dziś oraz o sposobach przewożenia listów (wóz pocztowy
z pocztylionem, pociąg, samochód, samolot, droga elektroniczna).
● Wspólne ustalanie kolejności zdarzeń w opowiadaniu – omówienie kolejnych wydarzeń związanych
z pracą listonosza na przestrzeni wieków.
●  Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające inne sposoby przekazywania informacji przez ludzi bez pomocy
listonosza (komunikacja dawniej i dziś- prezentacja: 
  https://bsip.miastorybnik.pl/publik/komu.pdf                                                   
 Ilustracje: dym, tam-tamy, ognisko, gołąb pocztowy, telegraf, telefon, komputer). Na podstawie ilustracji dzieci 
wypowiadają się, w jaki sposób ludzie komunikowali się w czasach bardzo odległych i jak czynią to dziś.
II Wysyłamy życzenia mamom

https://www.youtube.com/watch?v=LzF4w2HrOzA
https://www.youtube.com/watch?v=-7dvt8JFw1U


1. „Karta z życzeniami”.
Rodzic przypomina dzieciom, że zbliża się święto mamy i z tej okazji dzieci wyślą swoim mamom kartki z 
życzeniami. Informuje, że listy mogą trafić do adresatów w różnym czasie. Niektóre listy są dostarczane bardzo 
szybko, to listy priorytetowe. Listy, których odbiór trzeba pokwitować, to listy polecone,a listy, które najdłużej do
nas docierają, to tzw. listy zwykłe. Karty wykonane przez dzieci wysłane zostaną w trybie listu zwykłego.
●  Karta – praca plastyczna. Jak zrobić kartkę dla mamy? - zamieszczam linki:
https://www.youtube.com/watch?v=vWt-fdD0Fho
https://www.youtube.com/watch?v=vPEdWFeHPeU
 
Dzieci odręcznie piszą tekst, tak jak potrafią „Dla mamy...” „Kocham Cię.. ” Rodzic może napisać krótkie .............. .
wyrażenia na kartce, a dzieci mogą je przepisać lub poprawić po śladzie.
2. Adresujemy koperty.
Potrzebujemy kopertę, którą wręczamy dzieciom , do których wkładają wykonane karty. Dzieci zaklejają koperty
i przyklejają znaczki, a rodzic adresuje listy. Dzieci sprawdzają, czy adres jest prawidłowy.
3. Wycieczka do najbliższej skrzynki pocztowej. ( Nie musimy wysyłać kartek, możemy wręczyć osobiście 26 
maja)
Dzieci wrzucają listy do skrzynki.
4. Oglądanie pocztówek. ( Myślę, że każdy znajdzie w domu różne kartki pocztowe)
Dzieci oglądają pocztówki, opisują je i segregują zgodnie z treścią (święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc,
widokówka, inne).
5. Porównanie liczby pocztówek, posługiwanie się określeniami i znakami „więcej”, „mniej”, „tyle samo”.
(K.P.4 s.46 z.1)

ZABAWY DODATKOWE:
Kształty
Wycinamy i dajemy  dzieciom figury geometryczne w różnych kolorach, mogą być wycięte z gazety  i patyczki 
po lodach (mogą być kredki). Na wyciętych figurach piszemy cyfry, które wskazują  ile kredek/patyczków 
potrzebujemy do ich ułożenia .

□    ⌂     ◊         ∆
     I                              I                                    I                                                       I
      4                                    5                                          4                                                                  3

np. kwadrat, będzie miał cztery patyczki, trójkąt będzie miał na trzy patyczki, itd
Dzieci otaczają patyczkami kształty figur i układają takie same figury, może wprowadzić nazwy figur (pięciokąt,               
sześciokąt, ośmiokąt).

https://www.youtube.com/watch?v=vPEdWFeHPeU
https://www.youtube.com/watch?v=vWt-fdD0Fho


Masażyki – bawimy się z dzieckiem lub prosimy do pomocy rodzeństwo dziecka.
Jedno dziecko siada za drugim. Czyta wierszyk, a dzieci wykonują masażyk.               

List do Babci
Kochana Babciu.            (masujemy plecy, ruchem jak przy „wygładzaniu papieru listowego”)
KROPKA.                       (naciskamy palcem)
Piszę Ci, że                                      (dotykamy na zmianę wszystkimi palcami)
mamy w domu kotka.
KROPKA.                        (stawiamy kropkę)
Kotek chodzi,                    („kroczymy” palcami)
kotek skacze,                     („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach)
kotek drapie,                     (delikatnie drapiemy)
kotek chrapie.                  (opieramy na palcach głowy i „chrapiemy”)
Składamy list,                     (krzyżujemy ręce kolegi)
naklejamy znaczek            (dotykamy dłonią czoła)
i zanosimy na pocztę.        (dziecko bierze za rękę kolegę i „idzie z nim” na spacer)

Miłego dnia, pozdrawiam.
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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 maja 2020 roku - CZWARTEK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.

Nr.
Lekcji
wg.
plan

u

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym-żyrafą.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki,
Nauczyciel

nadzorujący

1 Język 
angielski

S: Mother’s Day- Dzień Mamy.
Słownictwo z podręcznika:
Medal- medal
Heart- serce
Hug- przytulić/przytulenie
Smile- uśmiech

Dziś lekcja związana z wyjątkowym świętem….świętem 
mamy!

*Zapoznaj się z kartami obrazkowymi zamieszczonymi na
Classroom, dzięki nim poznasz wiele nowych słówek, 
które możesz wykorzystać w tak pięknym dniu.

*Otwórz książkę na str 74,75 i wykonaj zadanie 2,4.

Książka ucznia 
Piosenki

Flashcards

Małgorzata
Grzegorczyk

http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


*Teraz posłuchaj piosenek. Spróbuj nauczyć się jednej, 
wybranej i zaśpiewać mamie w dzień jej święta.

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k

https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo

https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

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.

https://www.youtube.com/watch?v=frYfZYeBO4k
https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo
https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

