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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 maja 2020 roku - poniedziałek
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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1. Prezentacja wiersza Juliana Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”, wprowadzającego w tematykę dnia.
Wszyscy dla wszystkich
Murarz domy buduje,                  Piekarz musi mieć buty,
Krawiec szyje ubrania,               Więc do szewca iść trzeba,
Ale gdzież by co uszył,                No, a gdyby nie piekarz,
Gdyby nie miał mieszkania?      To by szewc nie miał chleba.
 i murarz by przecie                    Tak dla wspólnej korzyści
Na robotę nie ruszył,                   I dla dobra wspólnego
Gdyby krawiec mu spodni          Wszyscy muszą pracować,
I fartucha nie uszył.                   Mój maleńki kolego.

● Rozmowa o zawodach na podstawie wysłuchanego wiersza. Przykładowe pytania:
– Na czym polega praca murarza, a na czym – praca krawca?
– Dlaczego murarz potrzebuje pracy krawca, krawiec – murarza, a piekarz – szewca?
– Dla czyjego dobra pracują wszyscy ludzie?
2. Układanie i odczytywanie  wyrazów z wiersza z nazwami zawodów: krawiec, murarz, piekarz, szewc. ( rodzice
pomagają, ponieważ dzieci nie znają jeszcze dwuznaków).
3. Rozmowa na temat pracy ludzi wykonujących różne zawody.               
- Rozmowa o rodzaju czynności wykonywanych przez: strażaków, budowniczych, policjantów, pielęgniarki.
(K. s. 128–129)
4. Ilustrowanie ruchem czynności charakterystycznych dla omawianych zawodów, np.:
- weterynarz leczy psa…
- pani w laboratorium przygotowuje próbki do badania...

Wiersz: „Wszystko dla
wszystkich”

(K. s. 128–129)

zagadki

(K. P. 4 s. 48)
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- murarz buduje dom...
- malarz maluje ściany...itp.
5. Zagadki słowne:
Kto o coś dzieci codziennie pyta                                          
i sprawdza zadania w ich zeszytach? (nauczyciel)

W dzień i noc pracuje,
chorym leki przepisuje               . (lekarz)

Noszę biały czepek i biały fartuszek,               
żebyś był zdrowy, czasem ukłuć muszę. (pielęgniarka)

W białym fartuchu sprzedaje nam z półek
buteleczki, tubki, torebki pigułek. (aptekarz)

Ma biały fartuch  jak lekarz,                                             
ale nie leczy  wypieka               . (piekarz)

Jak się nazywa taki lekarz,               
którego pacjent głośno szczeka? (weterynarz)

Choć to nie rolnik, lecz rolę ma,
często w teatrze lub filmie gra.                               (aktor)

Las kocha szczerze,
zwierzętom dobrze życzy.
Ma zielony mundur,
bo to pan… (leśniczy)

Igła, nici i nożyce
to jej dzielne pomocnice.
Najpierw kroi, potem zszywa,
czy już wiesz, jak się nazywa? (krawcowa)

Zrobi fryzurę, ładnie ostrzyże.
Czy już wiesz kto to? (fryzjer)

Jaki zawód ma ten pan,                                                    
co naprawi każdy kran? (hydraulik)



Nie jest kotem, a bez strac
chodzi po każdym dachu.
Brudne ma ręce i twarz, ty go też zapewne znasz. (kominiarz)

II. Zakłady usługowe – film (lub zaproszenie do przedszkola osoby wykonującej interesujący zawód).
1. Wycieczka do wybranego zakładu usługowego- film.
W zakładzie krawieckim:https://www.youtube.com/watch?v=yDJ1TKup59Y

 Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 Oglądanie filmu o ludzi przy pracy, uważne słuchanie wypowiedzi osoby przedstawiającej swój
zawód i miejsce pracy.
2. Dobieranie etykiet z nazwami zawodów do odpowiedniego obrazka. (K. P. 4 s. 48)
3. „ Jaką pracę wykonują moi rodzice” - rozmowa dzieci z rodzicami na temat ich pracy . Rodzic opowiada 
dziecku czym się zajmuje i na czym polega jego praca.

4. „ Jaki to zawód?” – wykonanie kolażu.
Dzieci wykorzystują kolorowe ilustracje z czasopism przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody.
Dzieci naklejają wycięte zdjęcia, tak aby nachodziły jedno na drugie i tworzyły luźną kompozycję.
Zawody można dodatkowo wzbogacić o przyklejone narzędzia pracy, wykonane samodzielnie wycinanki
z materiałów o różnych fakturach. ( Zdjęcie zrobionej pracy proszę o przesłanie do mnie .)

ZABAWY DODATKOWE

Dziwne słowa:
Układamy na stole kartoniki z sylabami i odczytuje zagadkę:
  TOR  -  DOK, BAK -RY , TER  -  MON
bardzo dziwne słowa.
lecz każde z nich w sobie
jeden zawód chowa.

● Odczytanie sylab przez dziecko.
● Tworzenie i czytanie wyrazów utworzonych z sylab: DOKTOR, RYBAK, MONTER.
● Rozmowa z dzieckiem  na temat pracy wykonywanej przez lekarza, rybaka, montera. Rodzic  uzupełnia
informacje.

Miłego dnia, pozdrawiam.

https://www.youtube.com/watch?v=yDJ1TKup59Y


Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W najbliższą niedzielę będziemy przeżywali Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.
Pan Jezus 40 dni po swoim Zmartwychwstaniu wstąpił do nieba.
Zapraszam do obejrzenia katechezy online na temat Wniebowstąpienia.

https://view.genial.ly/5ec657516e4bae0d1af4944d/presentation-klasa-
0copy?fbclid=IwAR2_2gxlpoxi7qHZW9QKMKuXtowdXwIMT2m3tNI0RDoj0hiar3tbZB5j-So

Pan Jezus, który jest w niebie jest naszym najlepszym Przyjacielem.
Obejrzyj obrazek i odpowiedz na pytania – podręcznik s. 92.
Co robi Pan Jezus? Co robią dzieci?
Znajdź ścieżkę, która doprowadzi Cię do Pana Jezusa. Zadanie s. 93
Pozdrawiam!


