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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 maja 2020 roku - wtorek
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

Czyste i pachnące. Butelki osobno, puszki osobno.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Dziwne dźwięki – zabawa słuchowa.
Rodzic podaje dziecku różne przedmioty: gazety, kartki, plastikowe i 
szklane butelki, kubeczki po jogurtach, puszki po napojach itp. Dziecko 
stukając, zgniatając, próbuje wydobyć z nich dźwięk. Następnie rodzic 
tworzy mały parawan i chowa za nim po jednym egzemplarzu 
wszystkich przedmiotów. Rodzic wydobywa z nich dźwięki, a dziecko 
zgaduje, jaki przedmiot usłyszało.

2. Krasnoludek w buzi – zabawa logopedyczna; ćwiczenia aparatu 
artykulacyjnego.
Rodzic prowadzi gimnastykę narządów mowy, opowiada i demonstruje 
poszczególne ćwiczenia, a dziecko je powtarza.

      Krasnoludek w buzi
„Pewnego dnia krasnoludek, który mieszka u każdego w buzi, robił 
wielkie porządki.
Najpierw umył dokładnie ściany (przesuwamy językiem po wewnętrznej
powierzchni lewego, potem prawego policzka).
Potem umył sufit (przesuwamy język po podniebieniu w przód i w tył).
Podłoga też była brudna, więc umył ją bardzo dokładnie (język 
opuszczony jak najniżej myje dolne dziąsła). 
Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umył je od zewnątrz, a potem 
od środka (język wędruje po stronie zewnętrznej, a potem wewnętrznej
zębów).
Potem umył schody w przedsionku (język przesuwa się w stronę dolnej 
wargi i wysuwa na brodę).

Gazety, kartki, butelki plastikowe i 
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Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się  w kierunku 
wargi górnej i nosa).
Kiedy spostrzegł z okna przechodzącą sąsiadkę, pomachał jej ściereczką 
(język wędruje z jednego kącika ust do drugiego).
Na koniec wytrzepał dywany (wyciągnięty język, pochylenie głowy i 
potrząsanie nią).
W ten sposób cały dom został wysprzątany.
* W czasie ćwiczeń usta powinny być szeroko otwarte.

3. Śmieciozaur – wykonanie śmieciowego stwora ze strzępów gazet.
Rodzic wyjaśnia dziecku, że zrobi śmieciowego stwora z niepotrzebnych
pudełek i starych, przeczytanych gazet. Dziecko wydartymi kawałkami 
gazet okleja kartonowe pudła. Z papierowych kulek dokleja oczy, uszy, 
pysk; ze zrolowanej gazety – ogon i łapy. Dziecko ozdabia śmieciozaura 
farbami, kredkami, resztką gazet, koloruje oczy i pysk, maluje 
różnokolorowy ogon, plamy lub cętki na ciele. Wspólnie z rodzicem robi
porządek w pokoju po skończeniu pracy.

4. Czysty świat – zabawa przy piosence.
Dziecko dostaje dwie gazety, z których formuje dwie kule (aby wydobyć
odpowiedni dźwięk, należy energicznie pocierać kulami o siebie).
Rodzic trzyma dwie małe butelki plastikowe.
Pierwszą zwrotkę wykonuje rodzic z butelkami, tańcząc przy tym twista.
Na słowa refrenu zatrzymuje się i śpiewając: niechaj zniknie każdy 
śmieć – miarowo gra na butelkach. Następnie dziecko z papierowymi 
kulami w podobny sposób wykonuje drugą część piosenki.
Przy ponownym wysłuchaniu piosenki następuje zamiana ról.

5. Opowieść o śmieciozaurze – nagrywanie opowieści dziecka o jego 
stworze, odtwarzanie i słuchanie nagrania.
Dziecko wymyśla imię dla swojego śmieciozaura i opowiada jego 
historię. Rodzic nagrywa wypowiedzi,  a następnie razem ich słuchają. 

6. Uwaga, śmieci – Ekowróżka leci! - wymyślanie kreatywnych 
rozwiązań problemów z zaśmieceniem i zanieczyszczeniem najbliższego 
otoczenia.
Dziecko wciela się w Ekowróżkę lub osobę z magicznymi mocami. 
Otrzymuje „różdżkę” i wymyśla swój czarodziejski  sposób na śmieci. 
Opowiada , co zrobiłoby ze śmieciami, gdyby miało czarodziejską moc. 
Rodzic proponuje, o ile nie powie o tym dziecko, zamienienie śmieci w 
kwiaty. Dziecko mówi w jakie kwiaty można zamienić śmieci, np. plastiki
na tulipany,  puszki na rumianki, papierki na stokrotki.

gazety, kartonowe pudełka, klej, 
farby, kredki

piosenka „Czysty świat”

magnetofon z mikrofonem lub 
dyktafon

Karty pracy cz. 4, s.9, kredki



język angielski

Na zakończenie dziecko wykonuje zadanie z karty pracy – nakleja kwiaty
na śmieci zgodnie z podanym kodem oraz koloruje strój Ekowróżki.

7. Czysta rzeczka – ćwiczenia grafomotoryczne.
Na kartkach różnej wielkości dziecko rysuje linie faliste – obrazujące 
fale na rzece. Rodzic zachęca, aby fale były różnej wysokości i 
szerokości. Zwraca też uwagę, że podczas rysowania nie można 
odrywać ręki od kartki, aż do końca strony. Podczas rysowania dziecko 
może słuchać spokojnej muzyki.
 
 Pogoda – lekcja 1
Nauka piosenki „What's the weather like today?
Dziecko wysłuchuje piosenki o pogodzie kilkukrotnie.
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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.


