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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 06 maja 2020 roku - środa
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

Majowy deszczyk.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Omiń kałuże – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
Rodzic w nieregularnych odstępach rozkłada na podłodze poduszki 
jaśki lub dowolne zabawki - „kałuże”. Dziecko biega swobodnie wokół 
nich, stara się je ominąć lub przeskoczyć. Jeśli nadepnie na „kałużę”, 
odchodzi na bok, aby wyschnąć. Żeby szybciej wyschnąć, dziecko kręci 
się dookoła własnej osi jak wiatraczek, a potem biegnie dalej.

2. I ja też urosnę – wysłuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego o misiu.
Rodzic czyta tekst, dziecko siedzi lub leży na dywanie w pozycji 
wygodnej do słuchania.

  I ja też urosnę
W nocy padał deszcz. „Spójrz, Uszatku – powiedziała Zosia – jak 
wszystko wyrosło po deszczu. Rzodkiewka na grządce, trawy i 
chwasty...”. Uszatek przyglądał się trawkom, dziwił się i kręcił głową. A 
potem fikał koziołki. Nie zauważył, jak nadpłynęła chmura i zakryła 
słońce. Dopiero jak lunął rzęsisty deszcz, Uszatek zerwał się na równe 
nogi i chciał biec do domu. Ale pomyślał: „Pada deszcz, znów wszystko 
będzie rosnąć to i ja urosnę po deszczu. Postoję na dworze. Chciałbym 
być taki jak Duży Niedźwiedź z lasu”. Stanął niedźwiadek na środku 
trawnika. „Rech, rech, rech...” - usłyszał koło siebie.
 - To zielona żabka – pomyślał. - Ona chce też urosnąć.
Majowy deszcz trwał krótko. Błysnęło słońce, zaświergotały ptaki, 
zalśniły na liściach srebrne kropelki. Miś stanął na czubkach łapek i 
zawołał: „Zosiu, Zosiu, ja urosłem!”. „Rech, rech,rech! - zaśmiała się 
żabka.  - Jaki ty jesteś śmieszny, Misiu!  Wcale nie urosłeś, za to 

Dowolne zabawki Anna Piechota

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


strasznie zmokłeś...”
By pobudzić wyobraźnię dziecka, rodzic zachęca je do poszukiwania 
odpowiedzi na pytania:
 - Czy po majowym deszczu dzieci rosną?
 - Czemu sprzyja wiosenny deszcz?
 - Komu jest potrzebny?

3. Tęcza – poprawne nazywanie kolorów (karta pracy).
Dziecko nazywa przedmioty i ich kolory: czerwony, pomarańczowy, 
żółty, zielony, niebieski, indygowy, fioletowy. Następnie koloruje tęczę.

4. Spacer, deszcz i burza – improwizacja instrumentalna o charakterze 
dźwiękonaśladowczym.
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat odgłosów, jakie słychać podczas 
opadów deszczu. Wskazuje na różnice dźwięków charakterystycznych 
dla deszczu o różnym nasileniu: od drobnego do ulewnego. Wraz  z 
dzieckiem naśladuje palcami stukanie kropel o parapet i klaśnięciem – 
odgłosy burzowych wyładowań atmosferycznych. Na wyraźny sygnał 
rodzica – odgłos pioruna (np. uderzenie w garnek), dziecko staje w 
miejscu i chowa się pod daszek – unosi ramiona i splata dłonie nad 
głową.  

5. Po deszczu – obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, obserwowanie 
rozwoju roślin pod wpływem deszczu.
Dziecko wraz z rodzicem idą do ogrodu, aby przeprowadzić obserwacje 
przyrodnicze na naturalnych okazach roślin. Oglądają rośliny różnych 
gatunków. Rozpoznają i nazywają najpopularniejsze, np. mniszek 
lekarski (mlecz). Omawiają ich wygląd: wysokość, typ łodygi, 
kwiatostany, liście. Wyszukują różne okazy tych samych gatunków, 
porównują. Empirycznie sprawdzają wilgotność podłoża, określają je 
słowami: mokro, wilgotno, sucho itp. Rozważają sytuacje, kiedy 
roślinom jest za mokro, za sucho lub optymalnie. Zastanawiają się , skąd
rośliny czerpią wodę i jaki ona ma na nie wpływ (zasilanie gleby w 
wodę, oczyszczanie liści z kurzu).

6. Słonko po deszczu – zabawa rytmiczna do wiersza M. Kownackiej.
Rodzic czyta wiersz i razem z dzieckiem ilustruje ruchem jego treść.

            Słonko po deszczu
Pada deszczyk! Pada deszczyk!
I po liściach tak szeleści...
Kap! Kap! Kap! (dziecko w przysiadzie bębni rytmicznie palcami o 
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podłogę)

Zatuliły kwiatki płatki,
główki chylą do rabatki!
Kap! Kap! Kap! (dziecko opuszcza nisko głowę)

Deszcz ustaje – płyną chmury - 
kwiaty wznoszą się do góry.
Ho! Ho! Ho! (dziecko wznosi stopniowo głowę i ramiona w górę)

Wiatr tu pędzi na wyścigi,
wiatr kołysze nam łodygi!
Wiu! Wiuu! Wiuuu! (dziecko w rozkroku kołysze się na boki)

Biegną dzieci tu z ochotą:
Uważajcie – takie błoto!
Wiu! Wiuu! Wiuuu! (dziecko biegnie na palcach)

Byle słonko nam nie zaszło - 
róbmy prędko z błota – masło!
Chlap! Ciap! Ciap! (dziecko przebiera nogami w miejscu)

Teraz -  baczność – kroki duże - 
przeskoczymy przez kałużę!
Hop! Hop! Hop! (bieg i podskoki)

Już pogoda – słonko świeci,
maszerują w pole dzieci - 
Raaz – dwaa – trzyy! (dziecko maszeruje rytmicznie, akcentując stopą 
pierwszy krok i klaskaniem następny)





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.




