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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 07 maja 2020 roku - czwartek
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

Skąd się bierze ciepło?
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Słonko świeci – deszczyk pada – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Dziecko staje przy ścianie lub w innym wyznaczonym miejscu. Kiedy 
rodzic powie: Słonko świeci! - dziecko w dowolny sposób porusza się 
(spaceruje, biega, podskakuje) po pokoju, a na zawołanie: Deszczyk 
pada! - dziecko wraca na poprzednie miejsce. Urozmaicenie zabawy to 
naśladowanie spadających kropel deszczu (rytmiczne klaskanie i 
wymawianie słów: kap..., kap...).

2. Skąd się bierze ciepło? - burza mózgów.
Rodzic przedstawia dziecku różne źródła ciepła, np. słońce, kaloryfer, 
piec, grzejnik, ognisko. Pyta dziecko, czy je rozpoznaje, jak się nazywają 
i do czego służą. Zachęca dziecko do poszukiwania odpowiedzi na kilka 
pytań:
 - Dlaczego jest ciepło?
 - Co jest źródłem ciepła?
 - Czemu ono służy?

3. Ale kolorowe te ryby! - oglądanie, liczenie, klasyfikowanie i 
kolorowanie ryb.
Dziecko ogląda ilustracje przedstawiające zbiorniki wodne i ich 
mieszkańców – ryby. Rozmawia z rodzicem o środowisku wodnym i 
warunkach życia w wodzie. Rodzic prezentuje fotografie różnych 
gatunków ryb, szczególnie tych, które zamieszkują rafę koralową, ze 
względu na ich różnobarwne ciała. Następnie dziecko liczy, klasyfikuje, 
ustala kolejność według wielkości. Na zakończenie wykonuje zadanie na
karcie pracy – przelicza płetwy ryb i koloruje je zgodnie z poleceniem.

Ilustracje różnych źródeł ciepła

Książka s. 68 – 69, 
Karty pracy cz.4, s. 11, kredki
fotografie różnych gatunków ryb 
(albumy, encyklopedie)

Anna Piechota

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


język angielski

4. Zabawy w deszczu – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 - Dotknij krzesełka – dziecko biega między ustawionymi w różnych 
miejscach pokoju krzesłami. Na hasło: Uwaga! - zatrzymuje się przy 
krześle, a rodzic określa, jakimi częściami ciała ma je dotknąć, np. nogą i
ręką, obiema nogami, łokciem i kolanami. Ćwiczenie można powtórzyć 
kilka razy.
 - Ślimak chowa się pod liściem – dziecko czołga się między 
rozstawionymi krzesłami. Na hasło: Ślimak chowa się pod liściem – 
wpełza pod krzesło i kładzie się na brzuchu z rękoma pod brodą.
 - Powódź – dziecko we wspięciu na palcach maszeruje po pokoju 
między krzesłami. Na hasło: Powódź – staje obunóż na najbliższym 
krześle. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy.
 - Pływamy żabką – dziecko kładzie się przodem na siedzeniu krzesełka, 
tak aby uniesione i wyprostowane nogi i ręce wystawały poza nie. Na 
hasło: Pływamy żabką – wykonuje nożyce pionowe nogami, naśladując 
ruchy jak przy pływaniu. 

5. Malowanie deszczu – zajęcia plastyczne przy muzyce.
Dziecko siedzi przy stole i stuka opuszkami palców o blat stołu, w 
tempie słuchanej muzyki. Przed nim leży karton z bloku technicznego 
uprzednio nasączony przez rodzica wodą za pomocą gąbki. Dziecko 
moczy palce w gęstej niebieskiej farbie (w różnych odcieniach, np. 
każdy palec w innej) i kontynuuje wystukiwanie rytmu do słuchanej 
muzyki na zmoczonym kartonie. Farba na wilgotnym podłożu 
efektownie się rozpływa, tworząc jedną niebieską płaszczyznę. Jeśli 
dziecko ma opór przed ubrudzeniem się farbą, może malować pędzlem.

6. Ciepło – zimno – zabawa dydaktyczna doskonaląca spostrzeganie.
Rodzic pokazuje dziecku, co zamierza schować, po czym prosi, aby 
zamknęło oczy. Ukrywa daną zabawkę. Kiedy dziecko zbliża się do 
przedmiotu, rodzic mówi: ciepło, cieplej..., a gdy już jest przy 
przedmiocie, mówi: Gorąco, parzy! I odwrotnie, gdy się oddala, mówi: 
chłodno, zimno, lodowato...Następnie rodzic i dziecko zamieniają się 
rolami.
* Należy chować zabawkę tak, by mały jej fragment był widoczny.

Pogoda – lekcja 1.
Prezentacja nowego słownictwa (5 kart obrazkowych z wyrazami 
określającymi pogodę). Dziecko prezentuje wyrazy za pomocą gestów:
 - sunny (słonecznie) – rysuje w powietrzu koło z promieniami;
 - rainy (deszczowo) – porusza palcami naśladując krople deszczu;
 - windy (wietrznie) – kołysze się przypominając ruch drzew na wietrze;

Krzesła

karton, farby, pędzel
odgłosy deszczu
https://www.youtube.com/watch?
v=-ao7fCE60zo 

zabawki

karty obrazkowe, piosenka,
karta z ćwiczeniem

https://www.youtube.com/watch?v=-ao7fCE60zo
https://www.youtube.com/watch?v=-ao7fCE60zo


 - snowy (śnieżnie) – obejmuje ramiona dłońmi , jakby w reakcji na 
panujące zimno.
Przy słuchaniu piosenki „What's the weather like today?” dziecko 
pokazuje za pomocą odpowiednich gestów wyrazy związane z pogodą.
Karta z ćwiczeniem – zadanie polega na dowolnym pokolorowaniu 
rysunku.

      





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.


