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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 maja 2020 roku - wtorek
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I. Rodzice – rozmowa dydaktyczna ilustrowana prezentacją.
1. „Do kogo jestem podobny?”.
Dzieci przeglądają się w lusterkach i próbują odpowiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny? Jakie
cechy o tym świadczą? Dzieci porównują swoje odbicie w lustrze ze zdjęciami rodziców.
2. „Moja rodzina” – rozmowa na temat rodziny.
Dzieci oglądają zdjęcia przedstawiające je z rodzicami w różnych sytuacjach i próbują odpowiedzieć na  pytania, 
np.:
- Co to jest rodzina? lub kto należy do twojej rodziny?                                             
-  Z ilu osób składa się wasza rodzina?               
 Co łączy ludzi należących do jednej rodziny?- - - - - - - - - - - - - - - 
- Dlaczego każdemu człowiekowi potrzebna jest rodzina?
- Jaka jest rola mamy, a jaka taty w rodzinie?
- Co wy, jako dzieci, możecie zrobić na rzecz waszej rodziny i rodziców?
Słuchamy piosenki :”Świat Lolo”- https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo

3. „Opowiadamy o rodzicach” – dzieci oglądają film pt.”Moja rodzina”,  następnie próbują opowiedzieć o swojej 
rodzinie. https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg

Dzieci opowiadają o swojej rodzinie, podają imiona swoich rodziców, mówią, czym się zajmują, gdzie pracują, co
lubią robić.
4. Przeliczanie klocków, wyznaczanie sumy. (K.P. 4 s. 50 z. 1)
5. „Moja rodzina” – praca plastyczna.

Świat Lolo- rodzina,
film

Sopran, bas – rodzaje
głosów

(K. P. 4 s. 50 z. 1)

Anna
Trojak

https://www.youtube.com/watch?v=X0dD7TJkbjg
https://www.youtube.com/watch?v=kbodTvF0Luo
mailto:palecznica@poczta.fm,
mailto:palecznica@poczta.fm,
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Dziecko potrzebuje kartkę z bloku oraz  żółtą farbę do malowania palcami. Dziecko liczą, z ilu członków składają
się ich rodziny. Maczają dłoń w farbie i odbijają ją na kartce. Odbite dłonie pozostawiają do wyschnięcia. 
Dziecko rysuje na największym palcu oczy, nos, uśmiech taty, na palcu wskazującym – mamy, na mniejszych 
palcach siebie i rodzeństwo, uzależniając wybór palców, jeśli rodzeństwo jest starsze – rysują na większym palcu,
młodsze na mniejszym.
Pozostałe palce zostają tylko pomalowane.
(Proszę o odesłanie prac, przedstawiającej rodzinę)

II. Czyj to głos?
1. „Pani Sopran i Pan Bas” – ćwiczenia muzyczne.
-  Rozpoznawanie głosów zwierząt i ludzi.
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

https://www.youtube.com/watch?v=ljvTwbxrylc   ,    
https://www.youtube.com/watch?v=Frj7Ru5GWZI

- Zapoznanie dzieci z barwą głosu wysokiego.
Zapoznaje dzieci z zagadnieniem barwy głosu ludzi i zwierząt:
 Poznaliście głosy różnych zwierząt. Każde z nich „mówi” lub „śpiewa”  innym głosem i w różny sposób.
Podobnie ludzie  mówią i śpiewają różnymi głosami. Mama mówi i nuci innym głosem niż tata, ma inną                              
barwę głosu. Jeszcze innym głosem mówią dzieci: innym chłopcy, a innym dziewczynki. Każdy człowiek               
ma charakterystyczną barwę głosu.
- Prezentacja nagrania- „Aria Królowej Nocy, Czarodziejski flet::
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ

Po wysłuchaniu fragmentu utworu pytamy dzieci: Kto był wykonawcą arii: mężczyzna czy kobieta?
(kobieta). Jakim głosem śpiewała pani?                (cienkim, wysokim). Czy coś wam ten śpiew przypomina?
Może kogoś lub coś naśladuje?                (naśladuje śpiew ptaka, np. trele słowika). Jaki głos nosi nazwę „sopran”.
Zatem pani śpiewała sopranem.
Następnie  przeprowadzamy ćwiczenia utrwalające pojęcie „wysokiego” („cienkiego”) głosu. Zadając
pytania, a dzieci całym zdaniem, a potem pojedynczo odpowiadają wysokim (cienkim) głosem, np.:
 Jak nazywa się ptak, który śpiewa najpiękniej ze wszystkich ptaków?                (słowik ) Jak nazywa się bardzo wysoki 
głos kobiecy? (sopran)
Przypomina wiadomości z wcześniejszych zajęć poświęconych instrumentom kapeli ludowej.
- Czy ktoś z was pamięta, jak nazywał się instrument, na którym można grać smyczkiem bardzo wysokie               
dźwięki? (skrzypce)
- A  jak nazywa się instrument, w który wdmuchuje się powietrze? (piszczałka, fujarka, okaryna)
 Zapoznanie dzieci z barwą głosu niskiego. Aria Skołuby, Straszny Dwór: 
https://www.youtube.com/watch?v=vWq-8MxrklE

https://www.youtube.com/watch?v=vWq-8MxrklE
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Frj7Ru5GWZI
https://www.youtube.com/watch?v=ljvTwbxrylc
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


Rozmawia z dziećmi na temat  wysłuchanego utworu: Kto teraz śpiewał, kobieta czy mężczyzna ?????????????? ?
(mężczyzna) Jaki miał głos? Bardzo gruby (niski). Taki głos nazywa się „bas”. Zatem pan śpiewał basem.               
Przeprowadzamy ćwiczenia utrwalające wiadomości. Zadajemy pytania, a  dzieci odpowiadają całym zdaniem, 
niskim głosem:
- Jak nazywa się męski, bardzo niski głos? (bas)
-   Jakim głosem kracze wrona? (niskim)
  - Jakim głosem trąbi słoń? (grubym, niskim)
- Jak nazywa się zwierzę, które muczy niskim głosem? (krowa)
 Jak nazywa się instrument w kapeli, na którym gra się smyczkiem bardzo niskie dźwięki? (basy)
3. „Co mówi głos naszych rodziców?” – Zachęcamy dzieci, aby zamknęły oczy, wyobraziły sobie podane 
sytuacje i spróbowały naśladować  głos rodziców.
- Mama opowiada bajkę albo śpiewa kołysankę – dzieci naśladują głos miękki, ciepły, dość niski...
– Mama już nie może się doczekać, aż posprzątamy pokój, jest bardzo zniecierpliwiona i zła...
-Rozmawiacie z tatą podczas spaceru...
- Tata próbuje nauczyć nas jeździć na rowerze, albo pływać na basenie...
-Tata jest na nas zagniewany, ponieważ coś uszkodziliśmy...
4. Doskonalenie umiejętności odejmowania, liczymy na konkretach (mogą być patyczki, kredki)
np.                                   ●  ● ● ●   ● ●

                              6     -     2   =     4
Podajemy dzieciom dowolne działania w  zakresie do 10. Dzieci liczą na konkretach i układaja działania z 
gotowych cyfr z w wycinanki.

Miłego dnia , pozdrawiam.
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S: Family- utrwalamy słownictwo związane z rodziną. 

Z racji tego, że dziś obchodzimy Dzień Mamy a lekcję z 
tym związaną już mieliśmy, to dziś temat bardzo 
zbliżony….rodzina. Powtórzymy sobie słownictwo, które 
już znacie i nauczymy się czegoś nowego. Dziś przed 
Wami prezentacja, pełna ćwiczeń, piosenek i ciekawych 
zadań do wykonania. Bawcie się przy niej dobrze i 
spróbujcie wykonać jak najwięcej ćwiczeń. 

https://pl.padlet.com/Magdakrzyzanowska/
e2lbztjfszjs690n?
fbclid=IwAR1vNVWlM8nZXnbJ1jm_6puYYrE8YFEjD
YwP11iO4jozZc5-XlXCysxBEM8

(strona chwilkę się ładuje, ponieważ zawiera dużo 
materiałów, proszę moment cierpliwie poczekać)

Materiały online Małgorzata
Grzegorczyk

http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,
mailto:palecznica@poczta.fm,
https://pl.padlet.com/Magdakrzyzanowska/e2lbztjfszjs690n?fbclid=IwAR1vNVWlM8nZXnbJ1jm_6puYYrE8YFEjDYwP11iO4jozZc5-XlXCysxBEM8
https://pl.padlet.com/Magdakrzyzanowska/e2lbztjfszjs690n?fbclid=IwAR1vNVWlM8nZXnbJ1jm_6puYYrE8YFEjDYwP11iO4jozZc5-XlXCysxBEM8
https://pl.padlet.com/Magdakrzyzanowska/e2lbztjfszjs690n?fbclid=IwAR1vNVWlM8nZXnbJ1jm_6puYYrE8YFEjDYwP11iO4jozZc5-XlXCysxBEM8


Żródło: Internet, padlet wykonany przez p. Magdalenę 
Krzyżanowską

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.


