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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 maja 2020 roku - czwartek 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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1 Edukacja 

przedszkoln

a 

1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat innych znanych im zawodów. Zwrócenie uwagi na społeczne 

znaczenie tych zawodów. 

2. „Podróże w przyszłość” – zabawa językowa wzbogacająca słownictwo czynne. 

Dziecko wyobraża sobie, jak będzie wyglądało jego życie, gdy będzie dorosłym (może również uwzględnić w 

marzeniach innych ). Dziecko opowiada rodzicowi o swoich wyobrażeniach. 

3. Prezentacja wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Piotruś i powietrze”. 

Piotruś i powietrze- link do wiersza: https://www.youtube.com/watch?v=aYOIy4mhQKs 

- Rozmowa o przygodach Piotrusia. Przykładowe pytania: 

– Czym chciał zostać Piotruś i dlaczego? 

– Co zrobiła dobra wróżka? 

– Co musiał robić Piotruś, gdy został zamieniony w powietrze? 

– Co powiedział Piotruś mamie, gdy się przebudził? 

4. Ćwiczenia oddechowe usprawniające aparat mowy. 

- Nadmuchiwanie balonów. 

Dziecko otrzymuje balonik ( jeśli mamy). Prosimy, aby dziecko nadmuchały balon, a następnie wypuściło 

powietrze w stronę własnej twarzy. Dziecko próbują wyjaśnić, co się stało. 

Informacje czyta rodzic: 

Ziemię otacza powłoka gazowa, zwana atmosferą. Powietrze jest mieszaniną różnych gazów. Jednym 

z nich jest tlen, który jest niezbędny do oddychania. Powietrze znajduje się wszędzie wokół nas, choć jest 

niewidoczne. Odczuwamy je wtedy, gdy wiatr wieje w naszym kierunku. Balon napełniony powietrzem 

w większej ilości niż może pomieścić, pęka na skutek zwiększonego ciśnienia. 

- Dmuchanie na piłeczkę pingpongową. 

Dziecko przyjmuje pozycję leżącą. Kładzie piłeczkę na stole i dmucha w nią, starając się odepchnąć piłeczkę jak 

najdalej od siebie. 
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5. Narzędzia pracy – ćwiczenia praktyczne. 

- Informujemy, że w każdym zawodzie ludzie potrzebują narzędzi, nawet nauczyciel potrzebuje w swojej pracy 

narzędzi (długopisu, komputera). 

- Odgadywanie przez dzieci, jakie narzędzia są potrzebne w danym zawodzie. Zabawa z rodzicem lub 

rodzeństwem. 

 Przykład: ( jeśli nie mamy obrazków,  mówimy dziecku przykładowy zawód , a dziecko podaje nazwę 

narzędzia, którego potrzebuje).  

obrazki duże: murarz, fryzjer, ogrodnik, kucharz, lekarz 

obrazki małe: kielnia, betoniarka, poziomica, sznurek, piła, młotek, szczotka do włosów, grzebień, suszarka, 

wałki, lakier do włosów, lustro, nożyczki, grabie, taczka, łopata, motyka, sekator, garnek, wałek, 

nóż, widelec, talerz, tłuczek, łyżka, stetoskop, strzykawka, ciśnieniomierz 

- „Przyrządy miernicze”. 

Prezentujemy dziecku różne przyrządy do mierzenia długości, np.: miarkę krawiecką taśmę mierniczą, 

linijkę, wyjaśniając, że za ich pomocą mierzy się długość. Dziecko ogląda je, pytamy o wspólne cechy 

oglądanych przyrządów (podziałka, cyfry). Następnie dziecko  próbują odczytać zapisane na nich liczby. 

Demonstrujemy na wybranej miarce długość odpowiadającą 1 cm i wyjaśnia, że ludzie umówili się, że 

taka właśnie odległość to jeden centymetr. Pokazujemy dzieciom, w jaki sposób można za pomocą miarki 

zmierzyć szerokość stolików, które wcześniej mierzyły paskami: przykłada miarkę i odczytuje wynik pomiaru. 

- Próba pomiaru wzrostu. 

Prosimy i dzieci, aby zastanowiły się, w jaki sposób możemy porównywać swój wzrost. Teraz proponuje im 

dokładne zmierzenie wzrostu. Dziecko podchodzi do arkusza papieru przymocowanego do ściany, a rodzic 

zaznacza ich wzrost i zapisuje imię następnie mierzymy rodzeństwo i siebie. Następnie dziecko porównują swój 

wzrost, używając określeń: „najwyższy”, „niższy od…” itp. 

- Pokazujemy dzieciom obrazki przedstawiające krawcową, murarza, ekspedientkę w sklepie 

np. z frankami, geodetę, budowlańca. Dziecko mówi, w jaki sposób wykorzystywana jest miara przez 

osoby pracujące w tych zawodach. (K.P. 4 s. 49) 

 

 ZABAWY DODATKOWE 

Samogłoski 

Dziecko wyobraża sobie „samogłoski z gumy”, przy wymawianiu każdej z samogłosek naśladują 

wykonywanie czynności, np. podrzucają piłkę w górę, odbijają piłkę o podłogę, „odklejają” piłkę od podłogi. 

Przykładowe inspiracje dla rodzica: 

„a” – nasza guma jest jak piłeczka kauczukowa, odbijamy ją o podłogę, a ona leci w górę „aaaaaaaa”; 
 „o” – piłeczka spada na ziemię z bardzo wysoka: „ooooooooo” – przykleiła się do podłogi; 
„u” – ciągniemy ją, aby odkleić ją od podłogi, ale jest przyklejona bardzo mocno: „uuuuu;”, próbujemy jeszcze 

raz: „uuuuuu”; 
„e” – chyba nam się nie uda, dzieci machają ręką „eee”, powtarzamy próbę;„y” – napnijmy mocno mięśnie 

„yyyyyyy;” – hura; odkleiła się… 
„i” – odłóżcie spokojnie piłkę na półkę. 

 

Po zakończeniu zabawy, przypomnieniu wszystkich samogłosek, każde dziecko wybiera czerwony kartonik 



z Wycinanki.  Rodzic wymienia w wolnym tempie wyrazy; kiedy dziecko usłyszą samogłoskę, 

podnosi  w górę czerwony kartonik: 

oko              owca                 owoc                 ogórek 

koty             sok                  waga                   płot 

arbuz           agrafka               autobus                anioł 

rower           buty                 cebula                   domy 

ule             usta                   ucho                    uwaga 

motek          kolory                farby                   flaga 

ekran          ekierka                elf                      egzamin 

lustro           torba                 igła                     indyk 

irysy           narty                  mgła                    sklep 

 

Miłej pracy, pozdrawiam. 
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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28maja 2020 roku - CZWARTEK 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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S: Food- utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem. 

 

Jak zauważyliście, zaczynamy powtarzać materiał, który 

już przerabialiśmy na lekcjach. Dziś kolejna część, 

mianowicie jedzenie. Mniammmmm Zapoznajcie się z 

następną prezentacją i ćwiczeniami multimedialnymi.  

Podążajcie za poleceniami!  

Dobrej zabawy! 

https://view.genial.ly/5ec91aec7607860d83c519a9?fbclid=I

Materiały online Małgorzata 
Grzegorczyk 
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wAR2kUFaEGwHYX5B4xYav7ov_svvVspxX4L-2Gyyztjt

9WWfuf5fmjSSUilo 

 

 

 

 
 

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. 

 

 


