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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 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

Czym pachnie błękit?
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Kotki – zabawa ruchowa z czworakowaniem.
Rodzic wyznacza w pokoju miejsce, które będzie domkiem kotka. 
Ustawia też koszyczek z „ kłębkami wełny” (papierowymi kulkami).
Na początku zabawy dziecko – kotek „śpi”  w swoim domku zwinięty w 
kłębuszek.
 Na hasło: Kotek budzi się! - dziecko przeciąga się i robi koci grzbiet.
Na hasło: Kotek bawi się! - dziecko wybiera sobie „kłębek wełny” i tocz 
go głową, poruszając się na czworakach.
„Kotek”może również toczyć kulkę „łapką”lub leżąc na plecach, bawić 
się „kłębkiem”i trzymać go nad sobą.
Na hasło: Kotek do domu! - dziecko wraca w pozycji czworaczej, toczy 
„kłębek” w kierunku koszyka i odkłada go na miejsce. Następnie zwija 
się w kłębuszek w swoim domu.

2. Błękitne jak niebo – ćwiczenia językowe oraz ćwiczenie percepcji 
wzrokowej.
Rodzic prezentuje dziecku kartki lub rzeczy w różnych odcieniach koloru
niebieskiego. Zachęca do rozpoznawania ich i nazywania. Z pewnością 
dziecko skoncentruje się na dwóch odcieniach: jasnym i ciemnym 
niebieskim. Rodzic wymienia inne nazwy koloru niebieskiego, takie jak:
błękitny, lazurowy, granatowy, szafirowy itp., z prośbą, by dziecko 
spróbowało je dopasować do odpowiednich kartek lub rzeczy. 
Wielokrotnie powtarza nazwy kolorów i wskazuje rzeczy, by dziecko 
zapamiętało nazwy. Na koniec pokazuje rzeczy, a dziecko samodzielnie 
nazywa kolory.

Duża papierowa kula

kartki/ rzeczy w różnych odcieniach 
niebieskiego

Anna Piechota

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


3. Malowanki – zabawa muzyczno – ruchowa.
Dziecko siada przed rodzicem. Rodzic prosi, aby rękami naśladowało 
malowanie sufitu, ścian i podłogi w różne wzorki, odpowiednio do 
słyszanej muzyki (przy muzyce wysokiej – 1 zwrotka – maluje sufit, przy 
średniej – 2 zwrotka – ściany, przy niskiej – 3 zwrotka – podłogę). Po 
wykonaniu tego ćwiczenia dziecko słucha piosenki „Malowanki”, a 
następnie omawia jej treść. Dziecko otrzymuje kolorową wstążkę 
(najlepiej na krótkim patyczku) i staje w dowolnym miejscu pokoju.
Podczas ponownego słuchania utworu dziecko ilustruje ruchem wstążki 
treść piosenki i odpowiednio do wysokości dźwięków maluje:
wysoko – niebo, słońce, ptaka;
przed sobą i wokół siebie – dom, psa, płotek;
nad podłogą – trawę, kwiatki.

4. Wszystkie barwy tęczy – wycinanie łuków tęczy i naklejanie ich na 
niebieski karton, doklejanie, dorysowywanie, obiektów w kolorach 
występujących w tęczy.
Dziecko samodzielnie, pod czujnym okiem rodzica, wycina z kartonu 
łuki tęczy. Przykleja je na karton z zajęć „Malowanie deszczu”. 
Rodzic przedstawia dziecku wiersz „Malowanie”J. Pollakówny jako 
zachętę i inspirację do pracy. 

        Joanna Pollakówna „Malowanie”
Co będzie na tym obrazie?
Na razie
kładę kolory i linie.
Niebieska rzeka płynie zwinnie,
wtem żółte słońce wpada do rzeki
i zaraz las  wyrasta zielony, wielki.
Czerwony mak ma niebo czerwone nad głową.
Spojrzę - 
i słońce zachodzi złoto i fioletowo,
a kiedy żółty kolor z czerwonym połączę,
pomarańczowe kule rozsypią się po łące.
Pomarańcze na łące? I gdzież to być może?
 - Na obrazku.
Gdzie jestem w różowym humorze.
Chętne dziecko uzupełnia pracę rysunkami obiektów w siedmiu 
kolorach, które można dostrzec w tęczy (fiolet, granat, błękitny/ 
niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony). 
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dzieci wykonana wcześniej
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5. Co tak pachnie? - zagadki węchowe, uaktywnianie wielozmysłowego 
poznawania świata.
Rodzic delikatnie , ukradkiem rozpyla w powietrzu niewielką ilość 
perfum i pyta dziecko, czy w pokoju coś pachnie. Następnie zadaje 
dziecku kolejne pytania:
 - Co to jest zapach?
 - Czy wszystko pachnie?
 - Jakie zapachy są miłe, a jakie niemiłe?
 - Jakie są twoje ulubione zapachy?
Po rozmowie rodzic otwiera opakowanie wybranej aromatycznej 
przyprawy kulinarnej (wanilia, cynamon, goździki, skórka 
pomarańczowa, majeranek), pozwala dziecku powąchać i prosi o 
odgadnięcie zapachu. Dziecko wącha kilka różnych przypraw i 
wypowiada się na ich temat, czy są to miłe zapachy, czy z czymś się 
kojarzą. Jeśli dziecku nie znudzi się  wąchanie przypraw, można 
kontynuować zabawę , proponując wąchanie owoców i kwiatów. Na 
koniec można zaproponować zagadki węchowe (dziecku można 
zawiązać oczy i wybrać  trzy przyprawy lub owoce różniące się 
aromatem).

6. Pachnący kolaż – wykonanie plakatu z wykorzystaniem kolorowych 
wycinków z gazet. 
Rodzic podaje dziecku kolorowe czasopisma i prosi, aby poszukało w 
nich zdjęć pachnących rzeczy, wycięło je i stworzyło na kartonie kolaż.

 Pogoda – lekcja 3
Powtórzenie  piosenki „What's the weather like today?
Rodzic zachęca dziecko do śpiewania i pokazywania treści utworu za 
pomocą gestów.
Zabawa „Echo” - dziecko widzi kartę z obrazkiem dotyczącym pogody. 
Słucha nazwy ukazanego elementu np. sunny. Zadaniem dziecka jest 
naśladowanie echa: kilkukrotne powtórzenie usłyszanego wyrazu, za 
każdym razem ciszej.
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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.


