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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 maja 2020 roku - piątek
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

Bawimy się w kucharzy. Chcę być kominiarzem.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Kącik kuchenny – zgromadzenie akcesoriów związanych z 
gotowaniem.
Rodzic rozkłada przed dzieckiem akcesoria  kuchenne, zachęca do 
oglądania, dotykania. Dziecko wybiera sobie jeden przedmiot i omawia 
go: podaje nazwę, opisuje wygląd, sposób wykorzystania, nazwy 
potraw, które można w nim przyrządzić.

2. Kolorowa kanapka – samodzielne przygotowanie kanapek z 
wykorzystaniem różnokolorowych warzyw, wdrażanie do zdrowego 
odżywiania się.
Rodzic omawia z dzieckiem kolejne czynności: umycie rąk, rozłożenie 
umytych warzyw i innych produktów spożywczych na stole, 
przygotowanie kanapek, ułożenie kanapek na talerzu, sprzątnięcie, 
degustacja. Po umyciu rąk dziecko rozkłada na stole pokrojone 
pieczywo, masło, biały serek kanapkowy, pokrojoną rzodkiewkę, ogórek
i pomidory, sałatę, szczypiorek, plasterki wędliny i żółtego sera. 
Wspólnie omawiają wartości zdrowotne zebranych produktów, a 
następnie dziecko  samodzielnie wykonuje zdrowe, kolorowe kanapki.

3. Kim chcę być – utrwalenie nazw zawodów na podstawie tekstu 
piosenki.

4. Duży – większy, mały – mniejszy – klasyfikowanie naczyń 
kuchennych według wielkości.
Rodzic prezentuje dziecku naczynia kuchenne, np. miseczki lub talerzyki
różnej wielkości. Opowiada dziecku krótką historyjkę o misiach, 

Naczynia i akcesoria kuchenne, np. 
garnki, patelnie, sztućce

produkty żywnościowe potrzebne do 
wykonania zdrowych kanapek

piosenka „ Kim chcę być”

naczynia kuchenne, np. miski lub 
talerzyki różnej wielkości, sylwety lub 
maskotki trzech niedźwiadków: 
dużego, średniego i małego
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przedstawiając ich sylwety lub maskotki.
Były sobie trzy misie: tata, mama i synek. Tata miś był duży i potężny, 
mama mniejsza i drobniejsza od taty, a synek – najmniejszy. Za każdym 
razem, gdy siadali do posiłków, mama zjadała dużą porcję, tata większą
od mamy, a synek mniejszą niż mama i tata.
Rodzic prosi dziecko, aby wśród zgromadzonych przedmiotów 
odnalazło naczynia należące do taty, mamy i synka, i rozłożyły je dzieląc
na grupy. Wspólnie z dzieckiem porównuje ich wielkość, np. Miska 
mamy jest mniejsza niż taty. Miska taty jest większa niż synka. 
Następnie rodzic wskazuje jedno naczynie i określa jego wielkość. 
Zadaniem dziecka jest wskazanie i nazwanie innych naczyń za pomocą 
określeń: większy, mniejszy.

5. Szef kuchni poleca – formowanie z plasteliny ulubionej potrawy na 
jednorazowych talerzykach papierowych.
Dziecko zastanawia się, jaka jest jego ulubiona potrawa, co najbardziej 
lubi jeść. Następnie siada do stolika i na papierowym talerzyku lepi 
ulubione dania z plasteliny.

6. Kto to taki? - rozpoznawanie zawodu na podstawie opisu słownego.
Rodzic czyta zagadki, których rozwiązaniem są znane dziecku zawody. 
Poprawna odpowiedź jest nagradzana brawami.
Przykładowe zagadki:

Kto w białym fartuchu 
przez dzień cały czeka,
czy go ktoś poprosi
o sprzedanie lekarstw? (aptekarz)

Ma narzędzie pracy:
nożyczki i brzytwę.
Gdy czupryna zbyt urośnie,
składasz mu wizytę. (fryzjer)

Jaki zawód ma ten pan,
co naprawi każdy kran? (hydraulik)

Nie jest kotem, a bez strachu
po spadzistym chodzi dachu.
Czarne ręce ma i twarz
i ty go na pewno znasz. (kominiarz)

jednorazowy papierowy talerzyk, 
plastelina



język angielski

Z wielka torbą chodzi co dzień
przy pogodzie, niepogodzie.
Czekaj go, gdy listu chcesz.
Kto to jest? Czy wiesz? (listonosz)

Dobrym okiem, bystrym słuchem
kieruje ulicznym ruchem. (policjant)

Jak się nazywa taki lekarz,
którego pacjent głośno szczeka? (weterynarz)

7. Czarno na białym – doskonalenie spostrzegawczości, wskazanie 
prawidłowego cienia (karta pracy).
Dziecko przygląda się uważnie rysunkowi kominiarza, odszukuje 
identyczny cień i rysuje przy nim uśmiechniętą buzię. Na koniec dziecko 
liczy szczeble drabiny i koloruje  tyle samo guzików. Rodzic opowiada 
przy tym o przesądzie, który mówi, że złapanie za guzik podczas 
spotkania z kominiarzem przynosi szczęście. 

Pogoda – lekcja 5
Gra „Bingo” ( w grze uczestniczy para graczy; każda osoba może 
ustawiać pionki tylko w jednym rzędzie na planszy – górnym lub 
dolnym; gracz wykonujący pierwszy ruch nazywa element 
przedstawiony na wylosowanej karcie: It's a [T – shirt]; wygrywa gracz, 
który jako pierwszy ustawi pionki w rzędzie; wygrany woła „Bingo”)
Powtórzenie historyjki obrazkowej „Play Box and the alien family”

„Karty pracy” cz. 4, s. 18, kredki

plansza i karty do gry (do wycięcia), 
po 6 pionków







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.


