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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 13 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

Biedroneczki są w kropeczki.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Bociany chodzą po łące – zabawa rytmiczna.
Rodzic wygrywa na bębenku rytm, raz szybszy ,raz wolniejszy. Dziecko 
na zmianę odgrywa rolę bociana i żaby. Bocian spaceruje po łące, 
wysoko podnosząc kolana oraz rękami naśladując ruchy dzioba. Żaba 
najpierw siedzi skulana w kałuży, a później podskakuje do góry obunóż.

2. Mieszkańcy łąki – oglądanie, nazywanie i opisywanie wyglądu 
mieszkańców łąki, doskonalenie umiejętności w zakresie mowy i 
myślenia.
Rodzic prezentuje dziecku ilustrację w „Książce”. Dziecko nazywa i 
opisuje zwierzęta, zwracając uwagę na wielkość, kolor, kształt, liczbę 
odnóży. Klasyfikuje zwierzęta, dzieląc je na te, które mają skrzydła, i te, 
które ich nie mają.
Ciekawostki:
Chrząszcze to wiele różnych gatunków i rodzajów. Ich cechą 
charakterystyczną jest gryzący aparat gębowy. Ciało ma budowę 
członową. Chrząszcze mają dwie pary skrzydeł: pierwsze są 
przekształcone w grube pokrywy, nie biorą udziału w locie i służą do 
osłaniania drugiej pary skrzydeł. Kolory ich zależą od gatunku. Do 
chrząszczy należą biedronkowate, w tym różne rodzaje biedronek o 
czerwonych lub pomarańczowych skrzydłach, z różną liczbą kropek. 
Siedmiokropka, występująca w Polsce, nazywana też „bożą krówką”, 
ma czarną główkę z białą plamką z każdej strony i po trzy kropki na 
każdym czerwonym skrzydle. Siódma kropka znajduje się na złączeniu 
pokryw (tuż przy głowie).
Motyle zaś można podzielić na nocne – ćmy – i dzienne. W obu grupach 

Bębenek, ew. garnek i łyżka 

Książka s.70-71, zdjęcia i ilustracje: 
mrówki, chrząszcza, biedronki i 
motyla
https://www.youtube.com/watch?
v=jFIm5X7xS-U 
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występuje wiele gatunków. Ich cechą wspólną jest podzielone na 
segmenty ciało, które okrywają maleńkie łuski, oraz dwie pary skrzydeł 
z cieniutkiej błony. Kształty i barwy skrzydeł są bardzo różne, a ich 
wielkość zależy od wielkości ciała. Im większy motyl, tym większe 
skrzydła. Skrzydła motyli pokonujących duże odległości są wąskie i 
długie, a skrzydła motyli dokonujących w czasie lotu wielu zwrotów są 
duże i zaokrąglone. Skrzydła niektórych motyli pachną.
Wygląd mrówek zależy od zadania, jakie wykonują w gnieździe. Jednak 
oprócz robotnic wszystkie mrówki mają cienkie, przezroczyste skrzydła. 

3. Ile kropek ma biedronka? - liczenie kropek na skrzydłach biedronek.
Rodzic, na karteczkach, rysuje sylwety biedronek (z siedmioma, 
sześcioma, pięcioma i czterema kropkami). Przypomina, że każda 
biedronka ma swoją nazwę, która zależy od liczby kropek na jej 
czerwonych lub pomarańczowych skrzydłach. Biedronka, którą 
wcześniej opisywano, nazywała się siedmiokropka, bo miała siedem 
kropek. Rodzic wskazuje biedronkę, a dziecko głośno przelicza kropki na
skrzydełkach i nazywa biedronkę. 

4. W krainie biedronek – doskonalenie percepcji wzrokowej, 
wykonanie zadania na karcie pracy.
Dziecko uważnie przygląda się obrazkowi w książce „Karty pracy”. 
Najpierw próbuje rozpoznać, co jest na obrazku, następnie liczy 
biedronki. Po policzeniu może ich liczbę wyklaskać, wystukać, 
przedstawić za pomocą skoków, tupnięć, pajacyków itp. Następnie 
dziecko sprawdza, ile kropek mają biedronki, i dorysowuje brakujące 
kropki, żeby wszystkie biedronki miały ich po tyle samo. Na koniec 
dziecko koloruje cały obrazek.

5. Biedroneczko, leć do nieba – zabawa ruchowa. 
Rodzic zapoznaje dziecko z rymowanką:
Biedroneczko, leć do nieba,
przynieś mi kawałek chleba.
Dziecko rytmicznie mówi tekst. Dziecko otrzymuje kartkę A4 wyciętą w 
kształcie liścia i kładzie go na podłodze. Rodzic akompaniuje do zabawy 
na dowolnym instrumencie muzycznym. Na dźwięk instrumentu 
dziecko biega drobnymi kroczkami, poruszając rękami jak skrzydełkami.
Na przerwę w muzyce dziecko - „biedronka” wraca na listek i mówi 
rytmicznie tekst rymowanki.

6. Biedronka na listku – doskonalenie sprawności ręki przez wycinanie 
po linii  i lepienie z plasteliny.

sylwety biedronek

Karty pracy cz.4, s.13, kredki

instrument muzyczny, liść 



Dziecko otrzymuje kawałek zielonego kartonu technicznego, na którym 
ma narysowane kontury prostego liścia. Zadaniem dziecka jest wycięcie 
liścia,  wykonanie biedronki z plasteliny i posadzenie jej na listku.

zielony karton techniczny, plastelina, 
nożyczki





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.




