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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 maja 2020 roku - środa
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I . „Dobra       wróżka” – inscenizacja.
1.  „Gdybym był czarodziejem”- wypowiedzi dzieci pobudzające ich wyobraźnię.
Przykładowe pytania:
–Jak chciałabyś/chciałbyś wyglądać, gdybyś była/był czarodziejem?
– Co wyczarowałabyś”/wyczarowałbyś” dla mamy, aby sprawić jej przyjemność?
 - Co „wyczarowałabyś”/wyczarowałbyś” dla taty?
– Co „wyczarowałabyś”/”wyczarowałbyś” dla ludzi, aby byli szczęśliwi?
2. „Moja mama dobrą wróżką?” - wypowiedzi dzieci na temat ich mam.
Zwrócenie uwagi dzieci na m. in.: troskę mam o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, pożywienia, ubrania,
zabawek; troskę o dobre samopoczucie dzieci, kiedy dzieci są zdrowe, chore lub mają jakiś kłopot.
3. Prezentacja opowiadania Lucyny Krzemienieckiej „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka”.               
 Link do opowiadania: https://www.youtube.com/watch?v=c13RMjWSDjM
● Kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego.
Przykładowe pytania:
- Dlaczego Jaś opuścił mamę i poszedł w świat?
- C o sprawiło, że chłopczyk postanowił wracać do domu?
- O czym Jaś rozmawiał z bogatym ogrodnikiem?
 - Co obiecywał Jasiowi król w zamian za to, że zostanie u niego z kurką - ślicznopiórką?
- Jak zmieniło się życie mamy i Jasia, gdy pojawiła się u nich kurka?
- Jak myślicie, dlaczego kurka - ślicznopiórka chciała zamieszkać z Jasiem i jego mamą?
- Dlaczego chłopczyk nie chciał zamieszkać ani z bogatym ogrodnikiem, ani z królem?
-  Co możemy powiedzieć o Jasiu? Jakim był chłopcem?
- Czy chcielibyście mieć takiego kolegę jak Jaś?

Opowiadanie

(K. P. 4 s. 51 z. 1)

 (K. P. 4 s. 51 z. 2)

(K. s. 130)
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 ● „Dobieramy wyrazy pasujące do naszego opowiadania” – próby globalnego czytania.
Układamy kartki z napisanymi wyrazami, tak by dziecko nie widziały napisów. Dziecko wybierają po jednej 
kartce i odczytują wyraz. Jeśli stwierdzi, że wyraz pasuje do opowiadania  – odkłada kartkę . ( Przykładowe 
wyrazy: jajka, kubraczek, pałac, koza, matula, kurka).

II. Kwiaty dla mamy – działania praktyczne.
1. Co lubiła robić mama, gdy była małą dziewczynką – swobodne wypowiedzi dzieci.
– Czytanie ze zrozumieniem. (K. P. 4 s. 51 z. 1)
– Rozwiązywanie rebusów, odczytywanie imion na kwiatach. (K. P. 4 s. 51 z. 2)               
2. Rozwiązujemy zadania.
 Dziecko siedzi przy stole twarzą do rodzica.  Ma przed sobą kartę z pomocami. Rodzic zwraca się do dziecka: 
Mama z okazji swojego święta dostała kwiaty. Jej synek  Jacek  chciał policzyć,  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ile jest wszystkich kwiatów, ale 
nie potrafił zrobić tego dobrze. Pomóżmy Jackowi policzyć wszystkie kwiaty.
Mama dostała od córeczki 3 kwiatki, a od synka  2 kwiatki. Ile to razem kwiatków?
Dzieci układają w szeregu trzy kwiatki, następnie dwa kwiatki.
Pytamy dzieci: Jak można ułożyć to wszystko za pomocą liczb i znaków? Dzieci układają i odczytują
zapis liczbowy: 3 + 2 = 5
● Prezentujemy  następne zadanie: Córeczka kupiła dla mamy 8 kwiatków, ale po drodze 4 z nich zgubiła. Ile 
kwiatków dostała mama od córeczki? Dzieci układają osiem kwiatków i wybierają kartonik z tą liczbą. Następnie 
zabierają cztery kwiatki. Z kartoników układają działanie: 8 – 4 = 4. Potem dziecko odczytuje ułożone działanie.

3. „Moja mama” – nauka piosenki. Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=9EaJmJhPiqE
-  Swobodna interpretacja ruchowa treści piosenki.
-Rozmowa z dziećmi na temat słów, melodii, tempa piosenki.
- Uczenie się tekstu na pamięć (powtarzanie jego fragmentów).
- Próby śpiewania razem z nagraniem.
Tekst piosenki:
Jest najlepsza  moja mama,
Piękna, mądra, ukochana.  /x2
1. Robi dania ulubione,
    Ładnie sprząta cały domek.
    Chodzi ze mną na spacerek,
    I zna mnóstwo fajnych gierek.
2. Z nią nie nudzę się w ogóle,
    zawsze coś mi wyczaruje.
    Da buziaka, gdy jest źle,
    I do snu utuli mnie.
    
4. Czytanie tekstu przez dzieci, które opanowały technikę czytania:
– czytanie pojedynczych zdań przez wszystkie dzieci, (K. s. 130)




- przygotowanie niespodzianki dla mamy( dziecko zastanawia się : Co sprawi mamie największą radość? , 
prosimy o pomoc tatusia lub rodzeństwo  w przygotowaniu niespodzianki).

ZABAWY DODATKOWE
 Dla mamy – rysowanie pod dyktando
Dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym stołem, teraz  rysuje zgodnie z poleceniem rodzica.
Ada i Emil chcieli dla mamy przygotować niespodziankę. Na środku stołu postawili wazon. Do wazonu
włożyli trzy kwiatki. Po prawej stronie od wazonu postawili tort. Pod stołem ułożyli dwie paczki z prezentami,
jedną od Ady i drugą większą od Emila. Na ścianie, nad stołem powiesili obrazek, który Ada zrobiła                              
w przedszkolu. Z  lewej strony dzieci postawiły krzesło, aby mama mogła na nim odpocząć.               
Kwiaty dla mamy
Dziecko dostaje narysowany kwiat z łodyżką i listkami. Na łodyżkach brakuje listków, zadaniem dziecka jest 
doklejenie z kulek plasteliny 5 listków , kulki mogą być też z bibuły.
 Miłego dnia, pozdrawiam.


