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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 11 maja 2020 roku - poniedziałek
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

Tęczowa kraina.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Nasze słoneczko – ćwiczenia narządów mowy z elementami ćwiczeń 
artykulacyjnych.
 - Kończy się noc. Słoneczko w naszej buzi wstaje pomalutku (czubek 
języka wspina się stopniowo od górnych zębów, poprzez wargę aż do 
nosa – jak najwyżej).
 - Jest jeszcze trochę senne – ziewa (ziewanie z równoczesnym 
wypowiadaniem głoski aaa).
 - Ach! Jaki piękny dzisiaj dzień! (uśmiech w prawo, uśmiech w lewo – 
odciąganie kącików zamkniętych ust raz w prawo, raz w lewo).
 - I uśmiech na całego! ( usta zamknięte, odciąganie kącików obu ust 
tak mocno, jak się da. Teraz uśmiech połączony z wypowiadaniem 
głoski eee).
 - Słoneczko musi ogrzać całą ziemię (przesuwanie czubkiem języka po 
wargach, ruch okrężny).
 - I jeszcze prawą stronę i lewą (szybkie ruchy języka od kącika do 
kącika, bez opierania go na wardze).
 - Ojej, nadpłynęły gęste chmury i przesłoniły słoneczko! Ale ono da 
sobie radę, przeciśnie się przez nie (przeciskanie płaskiego języka 
między zbliżonymi zębami).
 - Mały deszczyk nie zaszkodzi (czubek języka uderza kilkakrotnie o 
podniebienie górne).
 - Teraz słoneczko bierze pędzel i maluje tęczę (przesuwanie języka od 
górnych zębów, środkiem podniebienia górnego w kierunku gardła.
 - A przy pracy, przyśpiewuje sobie (powtarzanie la,la,la).
 - Dzień szybko mija, słoneczko już zachodzi (wysuwanie języka na 
brodę).
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 - Pa,pa słoneczko (powtarzanie: pa,pa).

2. Jaki to kolor? - zagadki tekstowe.
Rodzic prezentuje dziecku obrazki lub fotografie tęczy. Wspólnie 
ustalają , co to takiego, kiedy powstaje i jak wygląda. Proponuje dziecku
sprawdzić swoją wiedzę podczas rozwiązywania zagadek tekstowych.

Siedmiobarwna wstęga 
pod niebem wisząca
utkana z deszczyku
i promieni słońca. (tęcza)

Kiedy po burzy zaświeci słońce,
tęcza – pogody jest znakiem.
Popatrz na tęczę.
Ile w niej kolorów i jakie? (7 kolorów tęczy: czerwony, pomarańczowy, 
żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy)

Tego koloru szukacie w makach
 lub w muchomorze,
co rośnie w krzakach. (czerwonego)
Jakim kolorem – pytam wszystkich
 - namaluję fiolki lub śliwki? (fioletowym)

Gdy spojrzysz w górę na niebo
lub chabry zobaczysz w życie,
już będziesz wiedział na pewno, 
o jakim kolorze myślę. (o niebieskim)

Marchewka zawsze ten kolor kryje,
lecz też takie bywają dynie. (pomarańczowy)

Liście są takie i trawa też.
Jaki to kolor?
Już przecież wiesz! (zielony)

Słonecznik nazwę zawdzięcza słońcu.
Powiedzcie, jaki kolor je łączy. (żółty)

3. Tęczowy taniec – improwizacja ruchowa.
Rodzic podaje dziecku kolorowe wstążki/paski bibuły. Dziecko 
swobodnie porusza się przy muzyce. Stara się oddać ruchem nastrój 

Obrazki i fotografie przedstawiające 
tęczę

utwór „Poranek” E. Griega
https://www.youtube.com/watch?
v=-rh8gMvzPw0 
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język angielski

utworu, jego dynamikę i tempo.

4. Kameleon – ozdabianie sylwety kameleona z „Wycinanek – 
składanek” dowolną techniką.
Rodzic przedstawia dziecku interesujące zwierzę – kameleona.
Wyjaśnia, że jest to gatunek jaszczurki, słynącej ze zdolności do zmiany 
ubarwienia, długiego języka i oryginalnych kształtów ciała. Kameleony 
maja chwytny ogon i palce zrośnięte w rodzaj szczypiec, którymi 
trzymają się gałęzi. Żyją głównie na drzewach w tropikalnych, 
wilgotnych lasach oraz na terenach pustynnych i skalistych.
Dziecko samodzielnie wykonuje kameleona z „Wycinanek – składanek”. 
Po wypchnięciu sylwety ozdabia ją według własnej fantazji.

5. Coś w kolorze ... – wyszukiwanie w pokoju przedmiotów w danym 
kolorze.
W dalszej części zabawy rodzic unosi sylwetę kameleona i prosi, by 
dziecko odszukało w pokoju przedmioty w danym kolorze i ustawiło się 
przy nich.

6. Tęcza nad łąką – utrwalenie piosenki, zabawa inscenizowana przy 
piosence.
Dziecko śpiewa piosenkę wcielając się kolejno w rolę:
 - kropelek deszczu (w pierwszej  zwrotce dziecko biega delikatnie na 
palcach)
 - słońca (dziecko w drugiej zwrotce spokojnymi krokami przechadza się 
po pokoju)

Pogoda – lekcja 2.
Ćwiczenie „Jaka jest dziś pogoda?” - dziecko patrzy na karty obrazkowe 
z określeniami pogody. Rodzic wskazuje obrazek , który przedstawia 
inną pogodę niż ta panująca za oknem. Posługując się piosenką dziecko 
słyszy pytanie: Is it [rainy]? Odpowiada : No, it isn't.
                           Is it [windy]?                       No. It isn't.
                           Is it [snowy]?                      No, it isn't.
                           Is it [sunny]?                       Yes, it is.
Rebusowa wersja piosenki „What's the weather like today?”
Dziecko zastępuje rysunki właściwymi słowami z piosenki.
Karta z ćwiczeniem – zadanie polega na pokolorowaniu obrazka, który 
ukazuje pogodę panującą aktualnie na zewnątrz.

„Wycinanki – składanki” - „Kameleon”
(nr 20), farby, pędzle, brokat, cekiny, 
ew. inne materiały plastyczne

piosenka

piosenka „What's the weather like 
today?(CD + wersja rebusowa),
karta z ćwiczeniem







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.


