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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 maja 2020 roku - środa
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. Polska i nasze małe ojczyzny – wiersz.
1. „Nasze Podwórko”. Prezentacja wiersza Ludwika Jerzego Kerna.                              
Nasze podwórko
Nasze podwórko to miejsce,
Które najlepiej znamy.
Wszyscy,
Bez żadnych wyjątków,
Takie podwórko mamy!
Nasze podwórko to teren
Najbardziej nam bliski na ziemi.
W zimie śnieg na podwórku leży,
A w lecie się trawa zieleni.
Gdy słońce świeci na niebie,
Wesołe jest nasze podwórko,
Smutniejsze zaś, gdy się zjawi
Pan deszcz
Z ponurą córką chmurką.
Czasami z naszego podwórka,
Na którym się co dzień bawimy,
Widać wieże kopalni
Lub wielkiej huty kominy.
I czy to będzie w Gliwicach,
W Toruniu,

Wiersz

K. s. 121

K.P.4 s.  31-32
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W Łomży               
Czy w Krośnie,
Gdy spojrzysz na nasze podwórko,
To stwierdzisz, że ono rośnie!
Bo naszym podwórkiem nie jest
To tylko, co jest blisko.
Ale i traktor w polu,
I stadion,
I lotnisko.               
I jakiś stary zamek,
I lasy na pagórkach,               
I Wisła, która płynie               
Środkiem naszego podwórka.

 - Rozmowa z dziećmi na temat miejsca ich zamieszkania na podstawie treści wiersza.
-  Pytania, swobodne wypowiedzi dzieci:
- Opowiedzcie, jak wygląda wasze podwórko.
 - Czy lubicie bawić się na waszym podwórku?               
 - C o autor wiersza miał na myśli,  pisząc, że nasze podwórko może też być trochę większe?
Miejscowość, w której mieszkamy, znajduje się w województwie lubelskim we wschodniej części  Polski. Takich                
regionów jest bardzo wiele. W każdym, tak jak w naszym, mieszkają dorośli i dzieci, ludzie tacy jak my. Są
dzieci, które mieszkają w miastach, w dzielnicach pod miastami i na wsiach. Jedne dzieci mieszkają nad               
morzem, inne mieszkają nad jeziorami, a jeszcze inne mieszkają w górach. Ale większość dzieci mieszka
na równinach, czyli miejscu, gdzie teren jest dość równy;są  łąki , lasy i pola. A dlatego najwięcej, że
równiny zajmują największą część naszego kraju. Możemy to zobaczyć, oglądając mapę Polski.
- Dzieci próbują na mapie w książce wskazać miejsce, w którym mieszkają. Porównują zdjęcie Polski
z danego obszaru z krajobrazem ich miejscowości. (K. s. 121)
2. Zabawa edukacyjna – uzupełniamy zdanie.
Dzieci kończą rozpoczęte przez rodzica zdanie: Polska to…
„Polska – moja ojczyzna”- film. https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM

3. „Wycieczka po Polsce” – uczymy się pracować z mapą: https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
Rodzic  przypina w odpowiednie miejsca na mapie kartoniki z nazwami miejscowości do globalnego
czytania: Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Białystok, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków.                                             
Dzieci czytają nazwy miast i planują, dokąd pojadą na wycieczkę, oraz wybierają środek lokomocji,
z którego skorzystają. Poruszają się po pokoju, naśladując pojazdy: rowery, samochody, łódki, samoloty itp.
4. „Mapa Polski” – układanie obrazków na mapie. (W.19 – Mapa Polski)
Dzieci wypychają elementy wycinanki i dopasowują kształtem do mapy. Zginają kartoniki z kamienicami
i mogą zaznaczyć nimi, np. Kraków, Warszawę, Gdańsk (lub swoją miejscowość). Oklejają paskiem               
z narysowaną flagą wykałaczkę i wbijają ją w korek.

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM


II. Moja miejscowość – wycieczka.
1. „Moja miejscowość”
- Rozmowa z rodzicem dotycząca rodzinnej miejscowości, dzieci wymieniają budowle i znane miejsca , które 
znajdują się w miejscowości.
- Dzieci budują z klocków swój dom, najbliżej stojące budynki, układają z klocków ulice. Zwracamy uwagę, że 
przy jednej ulicy stoi kilka budynków. Podajemy dzieciom nr domu w którym mieszkają, dzieci zapamiętują swój
adres zamieszkania. Dzieci wspólnie z rodzicem numerują domy w zbudowane wcześniej z klocków.
2. „Spacer po miejscowości” – wycieczka.
Podczas spaceru rodzic zwraca uwagę dzieci na :
- instytucje użyteczności publicznej i omawia ich podstawowe funkcje;
– zabytki i miejsca pamięci narodowej, zapoznaje dzieci z historią i tradycjami miejscowości;
– prace, zawody wykonywane przez mieszkańców miejscowości;
– krajobraz – rzeźbę terenu, przyrodę, typową zabudowę, najbliższe środowisko.
3. „Największe miasta nad Wisłą”. (K. P. 4 s. 31–32)
- Poznawanie nazw miast położonych wzdłuż Wisły.
- Doskonalenie techniki czytania.
 4.Rozwiązywanie zadań tekstowych – odejmowanie. (W. – „Cyfry i znaki” nr 25)
Prezentujemy  treści zadań, a dzieci wykonują obliczenia na zbiorach zastępczych lub próbują
liczyć w pamięci;wynik pokazują na kartonikach z cyframi.
Zadanie I
Nad stawem skakało 10  żabek ( układamy               10 kartoników z żabkami lub liczmany). 6 żabek skoczyło
do wody (zdejmuje 6 kartoników).                Ile żabek zostało na brzegu? (zasłaniamy kartoniki i powtarzamy
zadanie). Dzieci pokazują wynik na kartoniku z cyfrą.
Zadanie II
Na gałęzi siedziało 9  wróbli                (układamy 9 klocków). Odleciały 4 wróble (zabieramy 4 klocki ). Ile wróbli zostało
na gałęzi? (zakrywamy  pozostałe klocki. Dzieci próbują odtworzyć zadanie i policzyć na palcach). Dzieci 
pokazują wynik na kartoniku z cyfrą.
Zadanie III
Na parkingu stało   5 samochodów (dzieci prostują 5 palców). 3 samochody odjechały (dzieci zginają 3 palce).
Ile samochodów stoi na parkingu? (dzieci przeliczają, ile zostało wyprostowanych palców). Pokazują
wynik na kartoniku z cyfrą.
Zadanie IV
Mama kupiła  6 ciastek                (dzieci prostują 6  palców).                4 ciastka dała dzieciom (dzieci zginają 4 palce). Ile
ciastek zostało mamie? (dzieci obliczają, ile zostało wyprostowanych palców). Dzieci pokazują wynik na
kartoniku z cyfrą.

Miłej pracy, pozdrawiam!



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.


