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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 maja 2020 roku - czwartek
w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I. Stolica Polski – zabawa dydaktyczna.
1. „Warszawa – stolica Polski” –prezentacja filmu.https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak-

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek

-Zapoznajemy dzieci z pojęciem „stolica” i znaczeniem stolicy dla kraju. Następnie rozmawiamy na temat 
oglądanego filmu, rozmawiamy o zabytkach i ważniejszych budowlach Warszawy: Pałacu Kultury i Nauki, 
Zamku Królewskiego, Starego Miasta, Łazienek, Wilanowa, pomników: kolumny Zygmunta  Wazy, Mikołaja                               
Kopernika, Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina.               
2. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. (K. s. 122–123)               
- Omówienie treści – udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela, np.:
– Co to są zabytki?
–  Jakie zabytki możemy zobaczyć w stolicy?               
– Gdzie się znajduje pomnik Syre                              nki i
 Próby czytania globalnego.
3. Wysłuchanie piosenki- „Syrenka”: https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs
 Nauka słów na pamięć: powtarzanie fragmentów:

I.  Stoi Syrenka nad Wisłą i patrzy na rzeki fale. 
    Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, no i nie boją się wcale.
    Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, no i nie boją się wcale. 
    To nie jest żywa Syrenka, to pomnik Warszawę chroni. 

Zabytki Warszawy - film

K. s. (122–123)

Piosenka: „Syrenka”

Warszawskie legendy:
„Wars i Sawa”
„Bazyliszek”
„Złota kaczka”
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    Bo, jak mówi stara legenda: Syrenka miasta broni.
    Bo, jak mówi stara legenda: Syrenka miasta broni. 
Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica ciągle Syrenkę zachwyca. 
         A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp swoją piosenkę: Chlup, chlup, chlup, chlup.
         A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp: Chlup! Chlup! Chlup!

II. Kiedyś prawdziwa Syrenka w falach tej rzeki mieszkała.
    Siadała czasem na brzegu Wisły i cudne pieśni śpiewała. 
    Siadała czasem na brzegu Wisły i cudne pieśni śpiewała.
    Złapali ją w sieć rybacy, spać poszli, bo nocka była,
    lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, bo bardzo go prosiła. 
    Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, bo bardzo go prosiła.
 Ref.: Nasza Warszawa... 
III. I odtąd dzielna Syrenka ze swojej wielkiej wdzięczności
      postanowiła strzec tego miasta, pilnować jego wolności.
      Postanowiła strzec tego miasta, pilnować jego wolności.
      Jest herbem miasta Warszawa, stolicy naszego kraju. 
      I Polacy, duzi i mali, Syrenkę odwiedzają.
      I Polacy, duzi i mali, Syrenkę odwiedzają.  
Ref.: Nasza Warszawa. 

Wspólny śpiew z towarzyszeniem nagrania.
II. Legendy o   Warszawie – legendy.
1. Słuchanie warszawskich legend czytanych przez rodzica lub wysłuchanie legend ( zamieszczam linki).

Legendy warszawskie:
„Wars  i Sawa” -https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s
„Bazyliszek” -https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s

„ Złota kaczka” -https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s

-  Rozmowa na temat wysłuchanych legend. Przykładowe pytania:
– Która legenda podobała się wam najbardziej i dlaczego?
– Jak wyglądał Bazyliszek?
– Co jest herbem Warszawy?
- Od  jakich imion pochodzi nazwa naszej stolicy?
2. „Warszawskie legendy” – praca plastyczna.
Dzieci wykonują ilustracje do wybranej przez siebie legendy. Pracę wykonujemy dowolną techniką plastyczną.
Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać do mnie.



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.
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S: Rooms- poznajemy pomieszczenia w domu, słuchamy 
historyjki.

Słownictwo czynne:
Living room- salon
Bedroom- sypialnia
Bathroom- łazienka
Kitchen- kuchnia

Wykonam zadania ze strony 60/61
Zad 1

Książka ucznia 
Karta pracy

Małgorzata
Grzegorczyk
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Posłuchaj, wskaż i powtórz.
https://cutt.ly/Jyksmre
Zad 2
Posłuchaj, popatrz i powtórz. 
https://cutt.ly/ByksEAR
Zad 4
Narysuj i powiedz nazwy pomieszczeń.

Dla chętnych!
Wydrukuję kartę pracy zamieszczoną na Classroom i 
pokoloruje. 

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.

https://cutt.ly/Jyksmre
https://cutt.ly/ByksEAR

