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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 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

Kto uszyje spodenki?
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Ściegi maszynowe – zabawa ruchowa z podskokami.
Dziecko w zabawie naśladuje ruchy igły maszynowej:
ścieg pojedynczy – skoki na jednej nodze;
ścieg podwójny – skoki obunóż;
fastryga – długie skoki naprzemienne.
Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko dokładnie wykonywało skoki.

2. Kącik krawiecki – zgromadzenie akcesoriów związanych z szyciem.
Rodzic rozkłada przed dzieckiem akcesoria krawieckie, zachęca do 
oglądania, ostrożnego dotykania (szczególnie w przypadku igieł, szpilek,
nożyc). Dziecko wybiera jeden przedmiot i omawia go: podaje nazwę, 
jeśli zna, opisuje wygląd, sposób wykorzystania. Jeśli dziecko nie zna 
nazwy i przeznaczenia przedmiotu, rodzic objaśnia i demonstruje.

3. Sprzątamy ścinki tkanin – ćwiczenia siły i natężenia wydechu.
Rodzic proponuje dziecku zabawę – zawody w sprzątaniu ścinków 
tkanin za pomocą oddechu. Zawody odbywają się w trzech rundach: 
dmuchanie na najmniejsze ścinki, większe i największe. Rodzic rozrzuca 
najmniejsze ścinki na stole. Dziecko chodzi wokół stołu i dmucha na 
ścinki tak, by znalazły się one w wyznaczonym miejscu, np. wewnątrz 
narysowanego na stole koła. W dwóch kolejnych rundach ścinki do 
sprzątania są coraz większe.

4. Krawcowa – wysłuchanie wiersza I. Salach; wprowadzenie w 
tematykę krawiecką.
Rodzic zachęca dziecko do rozmowy:

Akcesoria związane z szyciem

ścinki materiałów w trzech 
wielkościach

Anna Piechota
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 - Czym zajmuje się krawcowa?
 - Jakich rzeczy potrzebuje do szycia?
 - Co może uszyć krawcowa?
 
        Krawcowa
Kłopot wielki, bo pętelki
poplątały nici moje,
a tu jeszcze tyle pracy
nad dużym wykrojem.

Już nożyczki idą w ruch,
igła z nitką są gotowe,
moim lalkom dziś uszyję
eleganckie stroje nowe.

Jeszcze nie potrafię sama,
a więc kroi moja mama.
I już z formy wykrojona
nowa suknia  wymarzona.

Być krawcową – trudna rzecz.
Wielką wprawę trzeba mieć.
Suknię lalce mierzy mama,
kiedyś ją uszyję sama.

Iwona Salach

5. Ściegi – ćwiczenia grafomotoryczne.
Rodzic prezentuje tkaniny z różnymi ściegami: ręcznymi i maszynowymi.
Nazywa je: fastryga, okrętka, zygzak itd. Dokładnie opisuje ich wygląd – 
położenie i układ nici na tkaninie. Prosi dziecko, żeby najpierw w 
powietrzu, potem na podłodze, ruchem ręki spróbowało odwzorować 
ścieg, najpierw rytmicznie razem z nim, a potem samodzielnie. Dziecko 
siada przy stoliku, na którym leżą białe lub kolorowe kartony i grube 
flamastry. Kreśli rytmicznie w powietrzu, potem na kartonach, szlaczki 
podobne do krawieckich ściegów.

6. Przeplatanka – przewlekanie sznurówek przez otwory w planszy, 
doskonalenie sprawności manualnej.
Rodzic prezentuje dziecku planszę z dziurkami. Dziecko przeplata 
kolorowe sznurowadła przez dziurki, próbując uzyskać zamierzony 
kształt. Może też próbować przytwierdzić do planszy guziki o dużych 

tkaniny z próbkami ściegów, kartony, 
flamastry
https://www.youtube.com/watch?
v=ov1LppYgtms 

„Wycinanki – składanki” - 
Przeplatanka nr 26, kolorowe 
sznurowadła, guziki z dużymi 
dziurkami
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język angielski

dziurkach.

7. Ścinki i skrawki – zabawa badawcza.
Rodzic gromadzi przed dzieckiem ścinki różnych tkanin: z bawełny, 
wełny, jedwabnych, sztucznych futerek, koronek, filcu, firanki itp. (o 
rożnej fakturze i grubości). Pokazując każdy skrawek materiału, rodzic 
określa rodzaj tkaniny, opisuje zastosowanie (bielizna, okrycie 
wierzchnie, zasłony dekoracyjne, obicia mebli itp.). Zachęca dziecko do 
badania dotykiem zebranych ścinków tkanin, określania faktury, 
grubości za pomocą przymiotników: miękki, sztywny, gruby, delikatny, 
szorstki itp. Nakłania dziecko do podzielenia się swoimi wrażeniami 
dotykowymi oraz do opisywania różnic między badanymi tkaninami.

Pogoda – lekcja 5
Powtórzenie piosenki „What's the weather like today?”
Rodzic zachęca dziecko do śpiewania oraz pokazywania treści utworu za
pomocą odpowiednich gestów i ruchów.
Powtórzenie rymowanki „The weather chant”.
Ćwiczenie z Playbooka – zadanie polega na wycięciu i przyozdobieniu 
obrazka przedstawiającego statek kosmiczny.

      

ścinki różnych tkanin

tekst piosenki, rymowanki, 
Playbook s.69, wycięte ozdoby, farby, 
pędzel, kawałki sznurka lub włóczki, 
klej, nożyczki







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.


