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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 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

A moi rodzice...
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Kto wtoczy piłkę do bramki? - zabawa ruchowa z elementami rzutu i
celowania.
Dziecko otrzymuje piłkę. Ustawia się przodem do bramki (lub jej 
zamiennika), staje w wyznaczonym miejscu i rzuca piłkę do bramki. 
Następnie zabiera piłkę i próbuje jeszcze raz. Rodzic i dziecko mogą 
ustalić, że zabawa trwa do zdobycia np. 10 bramek.

2. Gdzie pracuje moja mama? Kim jest mój tata z zawodu? - 
wypowiedź dziecka na temat pracy zawodowej rodziców.
Rodzic prezentuje dziecku ilustracje przedstawiające ludzi 
wykonujących różne zawody. Zachęca je do wypowiadania się na temat 
pracy rodziców; podaje nazwy zawodów. Prosi o wskazanie 
odpowiedniej ilustracji, jeśli  zawód rodzica znajduje się na obrazku.
Rodzic zwraca uwagę na wypowiadanie się pełnymi zdaniami. Dziecko 
może kończyć rozpoczęte zdania, np.: Moja mama pracuje w...Mój tata
jest.... 

3. Kim chcę być – nauka piosenki i rozmowa na jej temat.
Dziecko powtarza słowa piosenki fragmentami na zasadzie echa. 
Rytmicznie mówi fragmenty tekstu piosenki z różną dynamiką: średnio 
głośno, cicho, szeptem oraz w różnym tempie: bardzo wolno, wolno, 
umiarkowanie.

4. A jak będę dorosła – rozmowa na temat wymarzonych zawodów 
zainspirowana oglądaniem obrazków. 
Rodzic prezentuje dziecku obrazki z przedstawicielami różnych 
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zawodów. Dziecko rozpoznaje zawody, po czym wskazuje te obrazki, na 
których są przedstawiciele zawodów wymienionych w piosence „Kim 
chcę być”. Następnie dziecko wypowiada się na temat preferowanego i 
wymarzonego zawodu. Stara się uzasadnić swój wybór.

5. Co jest potrzebne w pracy? - doklejanie atrybutów do przedstawicieli
różnych zawodów na karcie pracy. 
Dziecko rozpoznaje i nazywa zawody przedstawione na rysunkach, a 
następnie dokleja do każdej postaci potrzebny jej atrybut.

6. Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence; rozmowa na temat pracy 
nauczyciela.
Dziecko opowiada o pracy nauczyciela, korzysta z pytań 
pomocniczych,np.:
 - Czym zajmuje się nauczyciel?
 - Co robi w czasie swojej pracy?
 - Czego może nauczyć dzieci?
 - Co jest przydatne w jego zawodzie?

7. Kim będę? - rysowanie wymarzonych zawodów dzieci.
Dziecko krótko omawia swój wymarzony zawód i związane z nim 
atrybuty. Planuje, co będzie na rysunku. Rodzic przypomina, że na 
rysunku powinna znaleźć się jego postać wykonująca pracę, przedmioty
potrzebne do jej wykonywania oraz tło.

„Karty pracy” cz.4, s. 17, kredki
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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.




