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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

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.
Lekcji
wg.

planu

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Wystawiamy twarz do słońca.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Skaczemy po kamieniach – zabawa ruchowa z podskokami.
Rodzic rozkłada na podłodze w nieregularnych (jednak dość bliskich) 
odstępach ubrania/ kocyki w różnych kolorach i informuje dziecko, że 
właśnie spadł bardzo ulewny deszcz i wszystko znalazło się pod wodą. 
Jedynie „kamienie” - ubrania /kocyki znajdują się ponad powierzchnią 
wody. Dziecko porusza się po pokoju skacząc z kamienia na kamień. 
Rodzic wydaje komendy: Skacz po białych! Skacz po zielonych!itp.
Ważne, by dziecko skakało boso i wiedziało, że może się poślizgnąć, 
jeśli nie zachowa ostrożności.

2. Wokół słońca – rozmowa na temat Układu Słonecznego oraz 
centralnego miejsca, jakie zajmuje w nim Słońce.
Rodzic przedstawia rzeczywiste fotografie Słońca – gwiazdy. Prezentuje 
Układ Słoneczny, ze szczególnym uwzględnieniem naszej planety – 
Ziemi. Zwraca uwagę dziecka na charakterystyczny układ planet wokół 
Słońca pozostającego w centrum. Opowiada o wędrówce Słońca po 
niebie na podstawie fotografii Słońca w trzech położeniach: wschód, 
południe, zachód.

3. Układ Słoneczny – wykonanie plakatu prezentującego schemat 
Układu Słonecznego, doskonalenie sprawności manualnej.
Dziecko dostaje karton w kolorze czarnym lub biały karton maluje 
kredkami na czarno. Wskazuje centralny punkt kartonu. Tam dziecko 
przykleja duże żółte kółko (Słońce). Orbity planet mogą być wykonane z 
grubej włóczki lub ze skręconych pasków krepiny. Na orbity dziecko 
nakleja koła z papieru (planety), zwracając uwagę na to, by na każdej 

Ubrania/ kocyki  w różnych kolorach

https://www.youtube.com/watch?
v=yxVMhKt-cvI 

duży karton, kredki, gruba włóczka 
lub poskręcane pasy krepiny, klej, 
nożyczki, koła różnej wielkości
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orbicie znalazła się tylko jedna planeta. Szczegóły takie jak pierścień 
Saturna i kolory planet dziecko dopracowuje korzystając z dostępnych 
materiałów. Na plakacie dziecko może liczyć planety, wskazywać Ziemię
– trzecią planetę od Słońca, porównywać wielkości planet oraz ich 
odległość od Słońca.

4. Tęcza nad łąką – nauka piosenki.
Omówienie treści, budowy i nastroju piosenki. Rodzic zadaje pytania:
 - O czym opowiada piosenka?
 - Z ilu zwrotek się składa?
 - Czy piosenka jest wesoła ,czy smutna?

5. Słońce i deszcz – nazywanie zjawisk atmosferycznych, ćwiczenia 
grafomotoryczne.
Dziecko nazywa zjawiska i obiekty ukazane na zdjęciach (tęcza, trąba 
powietrzna, piorun, kometa). Rysuje po śladzie chmury z deszczem i 
słońce, wskazuje tęczę jako zjawisko występujące podczas 
jednoczesnego opadu deszczu i operowania słońca.

6. Dzień i noc – rozważania, co się dzieje, kiedy zachodzi słońce.
Rodzic, o ile to możliwe, zasłania okna w pokoju. Rozmawia z dzieckiem 
na temat sytuacji, kiedy słońca nie ma na niebie:
 - Co się dzieje po zachodzie słońca?
 - Dokąd ono wędruje?
 - Jak nazywa się ta część doby?
W rozmowie stara się wskazać pozytywne aspekty nocy – możliwość 
snu i odpoczynku, obserwacji gwiazd i księżyca. Wyjaśnia  dziecku, że 
ciemność nie zmienia niczego w ich otoczeniu, a jedynie uniemożliwia 
dobre widzenie. Pokazuje fotografie lub rysunki różnych miejsc o 
różnych porach doby (w dzień, w nocy).

7. Jasno – ciemno, słońce – księżyc – układanie rytmów 
naprzemiennych.
Rodzic siedzi z dzieckiem na dywanie, kładzie przed nim kilka  karteczek 
z rysunkami  księżyca i słońca. Przypomina o cyklu dnia i nocy. 
Proponuje ułożenie naturalnego rytmu dzień – noc. Ustala z dzieckiem, 
że karteczki z księżycem oznaczają noc, a ze słońcem – dzień. Rodzic 
zaczyna jako pierwszy, a dziecko dokłada dalsze elementy.
Rysowanki – s.17. Dziecko kończy rysować medal i wstążkę (rytm 
kolorów – czerwony, niebieski, żółty).

piosenka „Tęcza nad łąką”

„Karty pracy” cz.4, s.12, kredki

ilustracje dnia i nocy

karteczki z sylwetami księżyca i słońca
– po 6 sztuk
Rysowanki s.17



język angielski Pogoda – lekcja 2.
Powtórzenie piosenki „What's the weather like today?  - rodzic zachęca 
dziecko do śpiewania i pokazywania treści utworu za pomocą gestów.
Playbook s. 64 – rodzic wskazuje na naklejki ukazujące Play Boxa w 
różnych warunkach atmosferycznych. Zadanie polega na umieszczeniu 
ich na odpowiednich rysunkach.

piosenka, Playbook,s.64





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.


