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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 maja 2020 roku - piątek
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.
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Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Pszczeli koncert.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Pszczeli koncert – ćwiczenia artykulacyjne na wyrazach 
dźwiękonaśladowczych naśladujących odgłosy owadów.  
Rodzic prowadzi zabawę, opowiada i demonstruje. Dziecko powtarza.
„Na łące, wśród kwiatów i ziół, ma się odbyć pszczeli koncert, ale do 
udziału w nim zaproszono też inne owady. Rozpoczyna się próba.
 - Pierwsze odzywają się pszczoły: bzz, bzz, bzum, bzum, zzz, zzz 
(dziecko powtarza).
 - Teraz pora na polne koniki: cyk,cyk,cyk,cyk.
 - Nadlatują trzmiele: wwwww.
 - Chyba też zagrają trzmiele: żżż, żżż, żżż.
 - I jeszcze cykady: cytcyt, cytcyt.

2. Słodki jak miód – empiryczno – organoleptyczne poznawanie 
znaczenia powiedzenia.
Dziecko siada przy stole, na którym stoi słoik z miodem. Rodzic pyta, czy
wie , co się znajduje w słoiku i skąd to pochodzi. Jeśli dziecko nie potrafi
wyjaśnić, skąd się bierze miód, robi to rodzic, a następnie pyta:
 - Czy słyszałeś/łaś o powiedzeniu „Słodki jak miód”?
 - Może wspólnie wyjaśnimy to powiedzenie?
 - Spróbuj miodu. Jaki ma smak?Kwaśny? Słodki? Bardzo słodki?
 - Czy wiesz już, co oznacza powiedzenie „Słodki jak miód”?
 - Jaki jest jeszcze miód? (kolor, konsystencja)

3. Pszczółki – wykonanie grzechotek z butelek po jogurcie.
Przedszkolak wsypuje do pustego  pojemnika po jogurcie groch lub inne
nasiona. Z pomocą dorosłego szczelnie zakleja pojemnik taśmą. 
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Następnie nakleja na butelce żółty papier  i maluje na nim żółtym 
flamastrem paski. Na końcu przykleja koło, na którym rysuje oczy i 
buzię. Po wykonaniu pracy pszczółka – grzechotka może dać koncert 
bzyczenia.

4. Magiczna przemiana – opowiadanie o przemianie gąsienicy w 
motyla.
Rodzic opowiada:
Jak już wiesz, w przyrodzie są dwie grupy motyli: dzienne i nocne – ćmy. 
Wszystkie ulegają całkowitej przemianie. I o tej przemianie teraz 
opowiem. Najpierw samica motyla składa maleńkie jaja na liściach 
krzaczków, kwiatów, w zagłębieniach kory drzew lub w trawie. Jaja 
mają różne kształty i kolory, w zależności od rodzaju motyla. Z jaja 
wykluwa się gąsienica – larwa motyla. Gąsienica ma podłużny kształt i 
może mieć gładką skórkę lub być pokryta włoskami. Gąsienice żywią się 
listkami, a niektóre z nich – korą drzew. Larwy motyla, czyli gąsienice, 
bardzo dużo jedzą, bo szybko rosną. Po zgromadzeniu zapasów 
gąsienica zmienia się w poczwarkę. Czasem poczwarka robi sobie 
kokon. Kokony są tworzone w ziemi lub w zwiniętych liściach. W 
kokonie znajduje się motyl, który przyczepia się nitką do liścia. Wtedy 
zaczyna się przemiana. Choć motyle w tym czasie nic nie jedzą, to 
oddychają. Rosną im wtedy skrzydła. Powstaje dorosły, piękny motyl, 
który po wyjściu z kokonu rozprostowuje zwinięte skrzydła  i jest gotowy
do lotu.
Po opowiadaniu rodzic nazywa poszczególne części  motyla:
głowa (oczy, czułki, aparat gębowy – ssawka, którą motyl zasysa wodę 
lub pyłek kwiatowy), tułów, odwłok, skrzydła, nogi.
Na koniec dziecko poznaje najpopularniejsze polskie gatunki motyli: 
cytrynka, bielinka kapustnika, pazia królowej, rusałkę admirała.

5. Motyl – ozdabianie sylwety motyla z „Wycinanek – składanek”.
Dziecko wypycha skrzydła i tułów motyla. Następnie na jednej parze 
skrzydeł maluje wzory i składa skrzydła na pół, wzdłuż linii narysowanej 
na środku skrzydeł – tak jak pokazuje rodzic. Po rozłożeniu i odciśnięciu 
wzoru na przeciwległej parze skrzydeł dziecko domalowuje na nich 
dowolne elementy. Na końcu przykleja do skrzydeł odwłok motyla .

6. Łąka – królestwo owadów – utrwalenie piosenki, zabawa przy 
muzyce z użyciem własnoręcznie wykonanej grzechotki.
Podczas zwrotek dziecko porusza się swobodnie, jednocześnie 
potrząsając instrumentem. W czasie refrenu dziecko kładzie grzechotkę 
na podłodze i naśladuje ruchem pozostałe zwierzęta z piosenki: motyle, 

nożyczki

fotografie motyli znanych gatunków,
https://www.youtube.com/watch?
v=zC7lJUB62Yc 
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stadia rozwoju motyla 

„Wycinanki – składanki” - Motyl (nr 
21), farby, pędzel, klej
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język angielski

mrówki, żuki, koniki polne.

7. Kolorowy rój – wykonanie pracy plastycznej metodą stemplowania 
palcami.
Dziecko otrzymuje białą kartkę i farby na spodkach. Opuszkami palców 
wykonuje na papierze duże kropki w różnych kolorach. Po umyciu rąk 
do wyschniętych plam z farby dorysowuje kredkami skrzydła, 
przekształcając plamy w pszczoły, motyle, ważki i biedronki.

Pogoda – lekcja 3 
Plan pracy  na 14 i 15  maja.

biała kartka, spodki z farbami w 
różnych kolorach, kredki







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.


