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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 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

Stokrotki dla Dorotki, tulipany dla Joanny.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Kto dogoni motyla? - zabawa bieżna.
Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic prosi je, by zamknęło oczy i 
„przeniosło się” na piękną, kolorową łąkę, gdzie można zobaczyć wiele 
różnych owadów. Latają tam pszczoły, biedronki i barwne motyle. Tych 
ostatnich jest najwięcej i prezentują się najdostojniej. Latają raz 
wysoko, raz nisko, wirują, prawie tańczą nad trawami. Następnie 
dziecko wybiera swojego motyla i zapamiętuje go. Otwiera oczy i 
wyobraża sobie, że jego motylek przeniósł się z tej cudownej łąki do 
jego pokoju i lata, a dziecko stara się go złapać.

2. Walc kwiatów – swobodna improwizacja ruchowa do muzyki P. 
Czajkowskiego.
Rodzic podaje dziecku dwie chusteczki. Dziecko swobodnie porusza się 
przy muzyce. Stara się dopasować ruch do charakteru utworu.

3. Łąka – królestwo owadów – nauka piosenki, zabawa inscenizowana 
przy piosence.
Dziecko wciela się kolejno w role: motylka, mrówki, żuka, konika 
polnego, pszczoły, ważki, kwiatka. Naśladuje zwierzęta odpowiednim 
ruchem zgodnie z tekstem piosenki.

4. Kolorowe kwiaty – zabawa badawcza, wstawianie białych kwiatów 
do naczyń z zabarwioną wodą, obserwacja wyników doświadczenia.
Rodzic pokazuje dziecku trzy białe tulipany i stawia tezę, że kwiaty 
mogą same zmienić kolor. Dziecko zastanawia się, czy jest to możliwe. 
Rodzic prosi ,aby dziecko do trzech przezroczystych wazoników wlało 

Walc kwiatów P. Czajkowskiego
chusteczki
https://www.youtube.com/watch?
v=GC7PycSBILc 

piosenka „Łąka – królestwo owadów”

białe tulipany, naczynia z wodą, 
barwniki spożywcze np. niebieski, 
czerwony, żółty
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język angielski

taką samą ilość wody i wsypało po jednej torebce barwnika 
spożywczego tak, by w każdym wazoniku znalazł się inny kolor. Dziecko 
wkłada do szklanych naczyń białe kwiaty i dokonuje systematycznej 
obserwacji. Po zabarwieniu kwiatów dziecko i rodzic rozmawiają o 
przebiegu doświadczenia. 
* Rodzic musi uprzedzić dziecko, że efekt nie będzie natychmiastowy.
 
5. Zaczarowana cebulka – ustalenie kolejnych etapów wzrostu rośliny, 
wykonanie zadania na karcie pracy.
Rodzic pokazuje dziecku kwiaty lub obrazki tulipana, hiacynta i żonkila. 
Tłumaczy mu, że są to kwiaty wyrastające z cebulek. Następnie prosi, by
dziecko spojrzało na obrazki w „ Kartach pracy” i pokazało, gdzie są: 
cebulka, kwiat, łodyga i liście. Na koniec dziecko ustala kolejność 
obrazków w historyjce przedstawiającej etapy wzrostu rośliny oraz 
przelicza motyle.

6. Kwiaty – zabawa rytmiczna.
Rodzic rytmizuje nazwy kwiatów, np. sto – krot – ka, ró – ża, bez. 
Dziecko powtarza każdy przykład na zasadzie echa.

7. W ogrodzie kwiatowym – wyszukiwanie znanych kwiatów, 
nazywanie ich, opisywanie ich budowy, zbieranie materiału 
przyrodniczego do zielnika kwiatowego.
Dziecko wychodzi z rodzicem do ogrodu, gdzie oglądają różne rośliny i 
kwiaty, m.in.  stokrotki, tulipany i mniszki lekarskie. Wspólnie z 
rodzicem omawiają budowę kwiatów: korzeń, łodyga, liście, płatki oraz 
określają kolor poszczególnych roślin. Na koniec dziecko odcina po 
jednym okazie kwiatu do zasuszenia i umieszczenia w zielniku.  

Pogoda – lekcja 3.
Historyjka obrazkowa o kosmitach (rodzic odtwarza tekst historyjki , 
dziecko słucha dwukrotnie i zapamiętuje słowa : 
spaceship – statek kosmiczny
alien – kosmita, trousers – spodnie, jumper – kurtka, socks – skarpety, 
shoes - buty)
Karta z ćwiczeniem – zadanie polega na zaznaczeniu scenek z historyjki
Karta z ćwiczeniem – zadanie polega na zaznaczeniu drogi , którą 
powinni pokonać kosmici, aby dotrzeć tam, gdzie panuje ich ulubiona 
pogoda (cloudy – pochmurnie).
Plan na 14 i 15 maja 2020.

„Karty pracy” cz. 4, s. 14, kredki

kwiaty ogrodowe, zioła

historyjka obrazkowa, karty z 
ćwiczeniem



      





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.


