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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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

Pleciemy wianki.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Z kwiatka na kwiatek – zabawa ruchowa z podskokami.
Rodzic rozkłada kilka kół na podłodze, które będą „kwiatkami”, tak by 
dało się przeskakiwać z jednego na drugi. Zadaniem dziecka jest 
przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek w taki sposób, żeby z nich nie 
spaść.

2. Co by było, gdyby kwiaty przestały pachnieć? - burza mózgów, 
nagrywanie i odsłuchiwanie wypowiedzi.
Rodzic zadaje pytanie: Co by było, gdyby kwiaty przestały pachnieć?
Dziecko udziela odpowiedzi, a rodzic nagrywa jego słowa. Dopowiada 
szczegóły. Po zakończeniu rozmowy dziecko wspólnie z rodzicem 
odsłuchują wypowiedzi.

3. Pleciemy wianki – nauka zaplatania warkoczy i wianków.
Rodzic demonstruje sposób robienia wianków. Po krótkiej prezentacji 
dziecko zaczyna wykonywać własny wianek. Rodzic przygląda się jego 
postępom, pomaga, zachęca do pracy i chwali za jego osiągnięcia. Na 
zakończenie rodzic może urządzić wiankową rewię mody, w czasie 
której dziecko przy muzyce będzie paradowało i pokazywało swoje 
dzieło.

4. Odgłosy wiosny – rozpoznawanie naturalnych odgłosów przyrody.
Rodzic proponuje dziecku zamknięcie oczu i wsłuchanie się w odgłosy 
wiosny, które będzie mu prezentować. Zachęca do  uważnego słuchania
i próby rozpoznania odgłosów. Po dwukrotnym wysłuchaniu nagrania 
dziecko podaje rozwiązania , a prawidłowe odpowiedzi są nagradzane 
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brawami. W dalszej kolejności rodzic proponuje dziecku samodzielne 
próby naśladowania odgłosów wiosny. Najbliższe oryginałowi nagradza 
pochwałą.

5. Kwiaty w wazonie – rozpoznawanie gatunków wiosennych kwiatów 
na obrazie olejnym.
Rodzic prosi, by dziecko spojrzało na kwiaty namalowane przez 
Vincenta van Gogha i spróbowało rozpoznać i nazwać niektóre z nich, 
po czym porównało je ze zdjęciami  umieszczonymi pod obrazem i 
wybrało te, które artysta uwiecznił na obrazie. Rodzic zwraca uwagę na 
użycie przez artystę wiosennych kolorów. Na koniec prosi, aby dziecko 
samodzielnie narysowało kwiaty, korzystając z tych samych, 
wiosennych barw.

6. Zabawa rytmiczna.
Do zabawy potrzebna będzie kolorowa szarfa lub wstążka dla dziecka i 
rodzica. Dziecko swobodnie podskakuje przy muzyce po całym pokoju. 
W czasie przerwy ma za zadanie jak najszybciej znaleźć parę z szarfą w 
tym samym kolorze. Dziecko i rodzic, stojąc w parze twarzami do siebie,
klaszczą w ręce i mówią rytmicznie: ple – cie – my wian – ki.

 Pogoda – lekcja 4.
Nauka rymowanki „ The weather chant” (dziecko wysłuchuje nagrania z
rymowanką o pogodzie. Podczas pierwszego słuchania  wyklaskuje 
rytm, podczas kolejnej prezentacji rodzic zachęca dziecko do wspólnego
klaskania i pokazywania treści tekstu za pomocą gestów.
Rebusowa wersja utworu (podczas odczytywania tekstu dziecko 
zamienia rysunki na właściwe słowa)

„Karty pracy” cz.4, s. 16, kredki

utwór „Le Basque” M. Maraisa
https://www.youtube.com/watch?
v=FTK4ZqcXV7w 

tekst rymowanki
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Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Wczoraj   18 maja ,  obchodziliśmy   urodziny świętego Jana 
Pawła II. Kim był św. Jan Paweł II już wiecie z ostatniej 
katechezy. Dzisiaj jeszcze jedna lekcja o życiu tego wspaniałego 
człowieka. Po otwarciu linku kolejno klikamy na kolorowe kółka.

 Po przeczytaniu tekstu, wysłuchaniu piosenki czy obejrzeniu 
filmu wracamy do katechezy zamykając otwarte okienko.

 Na zakończenie należy wykonać laurkę na urodziny dla św. Jana 
Pawła II. Zdjęcie laurki przesyłamy na moją pocztę. 

ekarczewska0173@gmail.com

https://view.genial.ly/5ebc6ca099c3dc0d2ad92a32/presentation-
urodziny-papieza?fbclid=IwAR3lJ9nRbYkvOPRulBUvj2HNu-
_fME_5Nl_R6ouHGj8vELMNYFN7fo297oM

Zachęcam do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Pozdrawiam!

Elżbieta Karczewska 
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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.


