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klasa 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 maja 2020 roku - piątek 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
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I. Mój tata – zabawy twórcze. 

1. „Czy dobrze znasz swojego tatę?” – zabawa edukacyjna – wywiad. 

Rodzic ( mama) mówi dziecku, że chce dowiedzieć się, jak dużo wiedzą o swoim  tacie dlatego przeprowadzi 

z nimi wywiad. Mama  wcieli się w rolę reportera i zada  kilka pytań, na które dziecko będzie 

starało się odpowiedzieć. Rozmowę będzie nagrywać, tak jak w czasie prawdziwego wywiadu. Przy małym 

stoliku stawia dwa krzesła, na jednym siada  mama , po przeciwnej stronie chętne dziecko. Mama 

informuje dziecko, że osoba udzielająca wywiadu powinna odpowiadać na pytania pełnymi zdaniami. 

Przykładowe pytania: 

- Jak twój tata się nazywa? (dziecko odpowiada pełnym zdaniem: Mój tata nazywa się Andrzej Kowalski)-� --

- Jakiego koloru włosy i oczy ma twój tata? 

- Jaki zawód wykonuje? 

- Jakie potrawy najbardziej lubi? 

- Jakie ubrania najbardziej lubi nosić?  

 - Jak zwraca się do ciebie twój tata? 

- Kiedy twój tata najczęściej się śmieje? 

- Za co najbardziej lubisz/kochasz swojego tatę? 

Rodzic nagrywa na dyktafon tylko wypowiedzi dzieci. Po udzieleniu wywiadu dziecko wysłuchuje 
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swojej wypowiedzi. 

2. Układanie modeli wyrazów – imion ojców. 

Dziecko układa model budowy dźwiękowej imienia swojego ojca. Jeśli imiona są trudne fonetycznie, 

dziecku pomaga rodzic.. 

3. Wypowiedzi dzieci na temat różnych zawodów wykonywanych przez mężczyzn. 

- Rozmowa na temat zawodów wykonywanych przez ojców 

Dzieci wymieniają nazwy przedmiotów związany z zawodem wykonywanym przez ojca i opowiadają o jego 

pracy. 

4. Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter. (K. s. 132) 

5. „Tata jest moim superbohaterem” – dzieci szukają porównań do postaci z kreskówek, bajek, wymieniając 

jedną z cech swojego taty, np. 

Mój tata jest szybki, jak… supermen. 

Mój tata jest odważny jak… 

Mój tata jest groźny jak… 

Mój tata jest silny jak… 

Mój tata jest sprytny ja… 

Mój tata jest wesoły jak… 

II. Spędzamy czas razem z tatą – opowiadanie. 

1. „Ada opowiada” – układanie ilustracji do opowiadania. (W. – „Razem z tatą” nr 45) 

Rowery przygotowane, jeszcze tylko trzeba założyć kaski i wziąć wodę do picia. Ada i Emil jak zwykle 

cieszą się z zaplanowanej wycieczki rowerowej z tatą. Pojadą do parku, w którym nikt się nie nudzi. Po 

drodze dołączył do nich kolega Emila, Kuba. Mimo wczesnej pory w parku było już sporo osób. Tata ustawił 

w stojaku dla rowerów rower Ady i swój. Chłopcy postanowili, że będą najpierw jeździć po rowerowych 

ścieżkach, a potem dołączą do taty korzystającego w parku z rekreacyjnej ścieżki zdrowia. Ada miała swój 

plan. W parku jest ścieżka edukacyjna prezentująca drzewa, ptaki, płazy i owady, które można spotkać na jego 

terenie. Chciała sprawdzić, które z nich uda jej się rozpoznać na zdjęciach zamieszczonych na specjalnych 

tablicach. Tata w plenerowej siłowni pedałował już na rowerze o nazwie „fit”. Ada oglądała zdjęcia drzew i 

starała się odnaleźć je w parku. Rozpoznała wielkie dęby, wierzby, o których pomyślała,   są rozczochrane, 

białe pnie brzóz i ciekawe liście klonów. Nagle wśród drzew spostrzegła rudą wiewiórkę sprytnie skaczącą z 

gałęzi na gałąź. Pomyślała, że skakanie to fajna zabawa i pobiegła poskakać na trampolinie. 

- Rozmowa na temat tekstu: 

- Dokąd wybrali się na wycieczkę Ada, tata i Emil? 

- Czym pojechali na wycieczkę? 

-  Co robili w parku Ada, co Emil, a co tata? 

-  Gdzie ty najczęściej chodzisz na spacery/ wycieczki? 

- Co lubisz robić w czasie wypoczynku w parku, lesie lub w innym miejscu? 

2.  „Serca dla mamy i taty” - (K.P.4 s.51 z. 1 i 2) „Krawat dla taty” – rysowanie zgodnie z instrukcją. (K.P. 4 

s. 53 z. 1) 

3. Przeliczanie książek na półkach, wyznaczanie sumy. (K.P. 4 s. 53 z. 2) 
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Religia 

4. „Co robi tata?” – zabawa pantomimiczna. 

Dziecko pokazują czynności wykonywane w pracy przez  ojców, rodzic ogląda i  odgaduje pokazaną 

czynność, zamieniamy się rolami. 

5. Czytanie tekstu. (K. s. 133) 

- Opowiadanie historyjki obrazkowej. 

6. „Dmuchawiec” – praca plastyczna. 

Rodzic wychodzi z dzieckiem na wycieczkę, by poszukać „dmuchawców” i razem dmuchać na ich nasiona. 

Dziecko obserwuje kierunek lotu nasion i zauważają, że niektóre nie odlatują. Opisują wygląd łodygi 

mniszka lekarskiego, zwanego popularnie „mleczem”. Po powrocie do domu przygotowujemy  

farby do malowania palcami i białe kartki. Dziecko macza palce w farbie i przykładają do kartki (ułożonej 

pionowo) w taki sposób, aby odbita farba ilustrowała lot nasion w powietrzu, czyli w jednym kierunku. 

Kiedy ślady palców wyschną, dziecko malują flamastrem na środku pomiędzy odciskami palców łodygę, 

na jej czubku główkę i dorysowują dookoła główki działki kielicha – wąskie płatki. 

Miłego dnia, pozdrawiam. 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na ostatniej katechezie mówiliśmy o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.  

Dzisiaj dowiecie się jaki dar z nieba zesłał Pan Jezus z Bogiem Ojcem dla Apostołów i nas 

wszystkich. 

Tym darem jest Duch Święty.W najbliższą niedzielę będziemy przeżywali Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego, nazywaną w naszej tradycji Zielone Świątki. 

Zapraszam do zapoznania się z poniższą katechezą. Klikamy na poszczególnych slajdach znaczek z 

paluszkiem , który wskaże co należy otworzyć. 

https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-

2?fbclid=IwAR2xT6VHWChCT6-mWZ7agQEtXNjtPFZjSLQ8XP85hTT0hB2Ozvo7wy_CK70 

Pokoloruj obrazek s. 107. 

Pozdrawiam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta  

Karczewska 
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