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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 maja 2020 roku - piątek
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

Królewski Kraków

Środki dydaktyczne,
pomoce do

wykorzystania, adresy
stron, linki,

Nauczyci
el

nadzoruj
ący

1 Edukacja 
przedszkoln
a

I. Zabytkowy Kraków – legenda.
1. „Czy to Kraków?” – prezentacja wiersza.
Rozmowa na temat zabytków na podstawie wiersza. (K. s. 124–125)
2. „Zabytki Krakowa”. https://www.youtube.com/watch?v=DfYbuG2hTHg
Omawiamy  zabytki Krakowa na podstawie oglądanego filmu, ilustracji zamieszczonych w książce oraz 
krótkiego opowiada ich historię, np.: Kraków to piękne, zabytkowe miasto, pełne wspaniałych, starych 
kamieniczek i kościołów. Położone jest nad Wisłą. Na wzgórzu stoi wielki zamek Wawel, w którym dawno, 
dawno temu mieszkali polscy królowie.
Z miastem tym związane są różne legendy, np. o smoku wawelskim i szewczyku kubie, o hejnale               
mariackim i lajkoniku.
3. „Hejnał z wieży”.
Prezentacja hejnału granego z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie.
https://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M

Legenda : „Przerwany hejnał”https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A

4. Słuchanie legendy „O smoku wawelskim i szewcu kubie”.               

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg

- Omówienie legendy. Przykładowe pytania:
-Czego bali się mieszkańcy grodu krakowskiego i dlaczego płakali?               
- Jaka nagroda czekała na bohatera, który pokona smoka?

 (K. s. 124–125)

zabytki Krakowa -film

hejnał krakowski

(K. P. 4 s. 33)
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  Kto i w jaki sposób pokonał smoka?---------------
- Jaka nagroda go za to spotkała?
5. Wykonanie ilustracji smoka według rysunkowej instrukcji. (K. P. 4 s. 33)
II. Krakowiaczek ci ja – taniec.
1. „Krakowiaczek ci ja” – nauka piosenki i tańca.
- Dzieci słuchają piosenki i uczą się melodii i słów.
https://www.youtube.com/watch?v=nOW3uGG61yo

1. Krakowiaczek jeden miał koników siedem,               
pojechał na wojnę, został mu się jeden.
siedem lat wojował, szabli nie wyjmował,
szabla zardzewiała, wojny nie widziała.
2. Krakowiaczek ci ja, krakowskiej natury,
kto mi wejdzie w drogę, ja na niego z góry.
Krakowiaczek ci ja, któż nie przyzna tego,
siedemdziesiąt kółek u pasika mego.
3. Krakowiaczek ci ja z czerwoną czapeczką,
szyta kierezyja, bucik z podkóweczką.
Gra mi wciąż muzyka, a kółka trzepocą,
jak małe księżyce w blasku się migocą.
nr 7
2. „Krakowiak” – taniec ludowy.
Opowiada dzieciom, że w Krakowie i okolicach tańczy się taniec o nazwie krakowiak, który jest dość szybki, 
bardzo skoczny i wesoły. Tancerze mają piękne, kolorowe stroje.
Zamieszczam link z tańcem- Krakowiak, dzieci oglądają  taniec i mogą obejrzeć stroje krakowskie.
https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts

3. „Tańczymy krakowiaka”. https://www.youtube.com/watch?v=zEUfNm9eQms

 Nauka dowolnych figur  dla chętnych dzieci i rodziców.
Cwał jest podstawowym krokiem krakowiaka. Chłopiec i dziewczynka stoją w kręgu twarzami do siebie,
ale bokiem do kierunku ruchu (chłopiec od środka koła). Chłopiec obejmuje dziewczynkę w pasie prawą ręką, a 
lewą, wyprostowaną, ma uniesioną w kierunku ruchu. Cwał w parach rozpoczyna się nogami przeciwnymi, tzw. 
kierunkowymi: krok w bok z lekkim odbiciem w górę, odstawienie drugiej nogi, krok w bok z lekkim odbiciem w
górę itd.
Figury krakowiaka (do wyboru ):
– cwał do przodu w parach;
– „haczyki” – w parach obroty dookoła w miejscu przez siedem taktów, w ósmym – dwa przytupy i zmiana
kierunku;
– „drobna kaszka” – chłopiec i dziewczynka stoją naprzeciwko siebie i podają sobie ręce „na krzyż”.
lekko odchyleni od siebie poruszają się cwałem bocznym dookoła własnej osi w prawą stronę przez siedem
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taktów obunóż, w ósmym – doskok obunóż i to samo w lewą stronę.

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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2 Religia
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przeżywamy miesiąc maj w którym w szczególny sposób czcimy Maryję. Wiecie już, że Maryja to 
matka Pana Jezusa. Dzisiaj dowiecie się kim jest Maryja dla każdego z nas.  Jest naszą Mamą i 
Królową. Odsyłam do bardzo ciekawej katechezy ,,Maryja naszą niebieską Mamą  i Królową”
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a
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https://www.youtube.com/watch?
v=0bwPQOBLZt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3nSc8xbwAX9TI--XrmJ-
DKdzq0PJDIJir0_pQa1WC8wp8NgLGABsT0MK0

Narysuj portret Maryi.
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