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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 kwietnia 2020 roku - wtorek
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.

Nr
Lekc
ji wg.
plan

u

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Środki dydaktyczne,
pomoce do

wykorzystania, adresy
stron, linki,

Nauczyci
el

nadzoruj
ący

1 Edukacja 
przedszkoln
a

I. Psie zwyczaje – wiersz.
1. Prezentacja wiersz Jana Brzechwy- „Jak rozmawiać trzeba z psem”. Zamieszczam wiersz w formie śpiewanej.
https://www.youtube.com/watch?v=C2j3BhxIey0
- Rozmowa na temat zwierząt domowych inspirowana treścią wiersza. Przykładowe pytania:
- Jak należy opiekować się zwierzętami domowymi?
- Do kogo należy zwrócić się o pomoc, gdy zwierzę zachoruje?
2. Psie zwyczaje – pogadanka.
Wspólnie z dziećmi „rozszyfrowujemy” psi język, czyli jakie uczucia i emocje okazuje pies, gdy:
merda ogonem – okazuje radość;
podkula ogon – boi się;
sterczy mu ogon – jest gotowy do ataku;
jeży sierść na grzbiecie – jest zły;
gryzie kogoś – broni się lub atakuje,
wącha pod ogonem innego psa – to jak podpis psa, czyli odpowiednik naszego imienia i nazwiska; po tym
zapachu psy się poznają, rozróżniają pomiędzy sobą, czy to pies, czy suczka, ile mają lat;
nastawia uszy – pies kieruje uszy w stronę szmerów, aby rozpoznać, czy to wróg, czy przyjaciel i przygotować
się do właściwej reakcji.
Wyjaśniamy, dlaczego psy podnoszą łapy przy siusianiu – robią to tylko samce, znacząc w ten
sposób terytorium i informując inne psy, że były w tym miejscu, chcę się zapoznać, a jak innemu psu ich
wizyta nie odpowiada – gotowe są, by walczyć.

piosenka

filmy

K.P. 4 s. 30 z. 1)

(K. P. 4 s. 30 z. 2)
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II. Zwierzęta hodowlane i domowe – zagadki
Przykładowe pytania:
- Do czego kotu służą wąsy? (wąsy są wrażliwe na dotyk, dzięki nim kot wyczuwa zawirowania powietrza
wokół przedmiotów.  ten sposób kot omija przeszkody, nawet ich nie widząc i nie dotykając, np. rozpoznaje               
nimi rozmiar szczeliny, przez którą chce się przecisnąć).
- Gdzie chomik magazynuje pożywienie? (Chomiki magazynują pożywienie w woreczkach po obu stronach
pyszczka. Potem ukrywają je w różnych miejscach).
- Co robią świnki morskie, by się ogrzać? Świnki morskie lubią towarzystwo. Gdy jest zimno, przytulają                                             
się do siebie i wzajemnie ogrzewają).
- Co jest przysmakiem papużek? (Papużki uwielbiają nasiona i owoce. Jeśli żyją w parze, często dzielą się
jedzeniem).
- Jak się nazywają jajeczka rybek? (ikra).
- W jaki sposób ptaki czyszczą pióra? (Ptaki przeczesują piórka dziobem. Kąpią się też w wodzie lub piasku).                                             
-  Jak króliki powiadamiają się o niebezpieczeństwie? (zaniepokojony czymś królik głośno tupie).
- C o owce jedzą zimą?  (Zimą właściciele owiec karmią je sianem i ziarnem).
-  Czy kury dobrze fruwają? (Kury mają skrzydła, lecz fruwają bardzo słabo).
 - Co robi  świnia, gdy chce się podrapać? (Ociera się o drzewa lub płoty).                                             
- Jak kaczki szukają pożywienia w wodzie? (Nurkują, zbierając pożywienie z dna).
- Dlaczego koty są przydatne w gospodarstwie? ( koty tępią myszy).
- Jak nazywają się małe kozy? (koźlęta).
- Do czego krowie służy ogon? (swoim długim ogonem opędza się od owadów).

2. Tworzenie kolekcji. Zwierzęta.               
Ptaki i ssaki: https://www.youtube.com/watch?v=rLpEXrJ9QpI

Gady i płazy: https://www.youtube.com/watch?v=IhhjfPD-7qc
-  Dziecko poznaje różne grupy zwierząt hodowlanych i domowych: ssaki, ptaki, gady, płazy. Dzieci nazywają 
zwierzęta przedstawione na filmach. Opowiadamy, że ludzie hodują w swoich domach różne zwierzęta, oprócz 
bardzo popularnych, jak: chomiki, koty, psy, również zwierzęta egzotyczne, takie jak żółwie, węże, jaszczurki, 
kameleony czy legwany.
Tłumaczymy, że zwierzęta możemy pogrupować w różny sposób. Według gatunków: ptaki, ssaki, gady i płazy. 
Następnie prosimy, aby dzieci podzieliły zwierzęta na te, które wykluwają się z jaj, i te, które się rodzą podobnie 
jak ludzie. Rozmawiamy z dziećmi na temat zwierząt w każdej z dwóch grup. Zwracamy uwagę, że ssaki to                
zwierzęta, które żywią się pokarmem matki zaraz po urodzeniu do czasu usamodzielnienia.
Opowiadamy dzieciom o podziale według kryterium: odżywianie się –zwierzęta roślinożerne i mięsożerne. Są też
takie zwierzęta, które odżywiają się i roślinami i jedzą inne małe zwierzęta, więc mogłyby być w jednej i drugiej 
grupie.
- Następnie  prosimy dzieci o dokonanie innego podziału  zwierząt, np.
– prowadzących nocny tryb życia i dzienny tryb życia,
– żyjących na lądzie i żyjących w wodzie.
3. Czytanie ze zrozumieniem, rozwiązanie zagadki. (K.P. 4 s. 30 z. 1)

https://www.youtube.com/watch?v=rLpEXrJ9QpI
https://www.youtube.com/watch?v=IhhjfPD-7qc


4. Utrwalenie informacji o trybie życia zwierząt. (K. P. 4 s. 30 z. 2)
5. Analiza wzrokowa wyrazów.
Układamy dzieciom wyrazy – imiona psów i kotów – w których brakuje po jednej literze
(wyrazy z lukami). Dzieci zastanawiają się, jakich liter brakuje, wybierają je z ruchomego alfabetu i pokazują
rodzicowi. Następnie układają z liter całe wyrazy.
Przykłady:

A z... r, R... k s, K i t... a,  ... o k o s;
- Możemy układać dziecku imiona znanych mu zwierząt.

Miłej pracy , pozdrawiam!
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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 maj 2020 roku - WTOREK
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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u
1 Język 

angielski
S: Vegetables- new words, singing, repeating.

Ostatnio poznaliście nowe nazwy owoców więc dziś 
skupimy się na warzywach. Popracujecie trochę w innej 
formie, mam nadzieje równie ciekawej oglądając materiał 
audio-wizualny. 
Warzywa, które będziemy ćwiczyć to:
Corn- kukurydza
Mushroom-grzyb
Onion-cebula
Eggplant-bakłażan
Potato-ziemniak
Pumpkin-dynia
Carrot-marchew
Asparagus-szparagi
Tomato-pomidor
Peas-groszek zielony
Broccoli-brokuły
Green pepper- zielona papryka
Cucumber- ogórek
Lettuce- sałata
Beans-fasola

Starajcie się powtarzać, śpiewać i naśladować. To świetny
sposób na wyćwiczenie poprawnej wymowy! Dobrej 
zabawy!

https://www.youtube.com/watch?v=V7A7bqniVTA
https://www.youtube.com/watch?v=UfYzwGG2OcI
https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-4o

Materiały online Małgorzata
Grzegorczyk

https://www.youtube.com/watch?v=V7A7bqniVTA
https://www.youtube.com/watch?v=bf6g9mkg-4o
https://www.youtube.com/watch?v=UfYzwGG2OcI


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.


