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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 maja 2020 roku - poniedziałek
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły.

Nr.
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planu

Edukacja
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania

Niezwykły dom mrówek.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Pszczoły i niedźwiedzie – zabawa ruchowa.
Rodzic zamienia dziecko raz w pszczółkę, raz w niedźwiedzia. Domem 
pszczółki jest ul – wyznaczone miejsce na dywanie, a domem 
niedźwiedzia jest gawra (koło na dywanie).
Kiedy rodzic gra na bębenku, na spacer wychodzi niedźwiedź. Sygnałem
do wylotu pszczół jest dźwięk grzechotki (instrument z poprzednich 
zajęć).

2. Gdzie kto mieszka? - zapoznanie dzieci z mrowiskiem i ulem.
Dziecko przygląda się ilustracjom ukazującym domy pszczół – ule, i 
mrówek – mrowiska. Dziecko i rodzic zastanawiają się nad różnicami i 
podobieństwami między nimi. Próbują odpowiedzieć na następujące 
pytania:
 - Jak wyglądają i z czego są budowane domy mrówek i pszczół?
 - Kto zajmuje się ich budową?
 - Jaką funkcję, oprócz schronienia, pełnią domy? Do czego służą?
 - Jak należy się zachowywać w pobliżu mrowiska lub ula?
Ciekawostki:
Mrowisko zazwyczaj ma kształt kopuły na powierzchni ziemi (letnie) lub 
głębiej w ziemi (zimowe) i zbudowane jest z igieł drzew oraz suchych 
liści obsypanych wałem z ziemi. Pod kopułą znajdują się liczne korytarze
i komory. Funkcją mrowiska jest stworzenie schronu dla larw mrówek 
oraz dla królowej. Czasami w mrowiskach gromadzone są zapasy 
żywności lub hodowane są mszyce lub grzyby. Mrowisko zawsze 
zakłada królowa.
Ule są robione przez człowieka. Ul jest miejscem życia, rozwoju rodziny 
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pszczelej oraz służy do zbierania zapasów pożywienia. Zbiorowisko 
większej liczby uli w jednym miejscu jest nazywane pasieką. Pszczoły 
budują również kuliste gniazda z wosku. Pionowe plastry z obustronnie 
ułożonymi komórkami służą do wychowywania larw i przechowywania 
pokarmu. Pszczoły potrafią doskonale regulować temperaturę 
wewnątrz gniazda, co pozwala im przetrwać srogą zimę. 

3. Droga do mrowiska – szacowanie długości narysowanej linii, 
wykonanie zadania na karcie pracy.
Dziecko ogląda narysowane drogi mrówek do mrowiska i próbuje 
powiedzieć, która jest najkrótsza, która najdłuższa, a która tylko trochę 
dłuższa od najkrótszej. Po oszacowaniu dziecko może zmierzyć długość 
dróg nitką lub sznurkiem. Następnie dziecko kreśli trasy mrówek po 
śladzie oraz rysuje tyle liści, ile jest mrówek.

4. Pracowite mrówki – zestaw ogólnorozwojowych ćwiczeń 
gimnastycznych.
1. Mrówka na spacerze – rodzic układa na dywanie koło ze sznurka 
(mrowisko). Na hasło: Mrówki idą na spacer! - dziecko „mrówka' 
wychodzi z „mrowiska”. Natomiast na słowa: Szybko do domu!  - wraca 
do swojego gniazda. Przy kolejnym powtórzeniu zabawy rodzic może 
zmieniać miejsce mrowiska.
2. Przejście po kamieniach – rodzic rozkłada woreczki w różnych 
odległościach od siebie. Zadaniem dziecka jest przejście po kamieniach, 
by nie zmoczyć nóg.
3. Drabinka – rodzic rozkłada paski papieru w formie drabiny. Dziecko 
przeskakuje kolejne stopnie drabinki.
4. Ćwiczenie uspokajające – dziecko maszeruje po obwodzie koła. 
Trzyma woreczek oburącz przed sobą, unosi go do linii barków i 
opuszcza.

5. Pająk i muchy – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Rodzic  jest „pająkiem”, który siada  w wyznaczonym miejscu i 
przygotowuje się do łowów.  Dziecko jest „muchą” swobodnie latającą 
po pokoju. Na hasło: Pająk idzie! - mucha zastyga w miejscu. Natomiast 
pająk wyrusza na łowy i tropi poruszające się muchy. Jeśli mucha się 
rusza, zabiera ją ze sobą.

6. Ślimaczek – ćwiczenia grafomotoryczne.
Rodzic prosi, by dziecko przypomniało sobie mieszkańców łąki, a 
następnie pokazuje schematyczny rysunek ślimaka. Omawia sposób 
rysowania spirali i pokazuje, jak to zrobić. Przedszkolak rysuje muszlę 
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język angielski

ślimaka w powietrzu oraz na plecach rodzica. Następnie próbuje ja 
narysować kredkami lub flamastrami na kartce. 

Pogoda – lekcja 4.
Powtórzenie historyjki obrazkowej
ćwiczenie z książką ( playbook s. 67)

Playbook s.67





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.




