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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26  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

Uśmiech za uśmiech.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Lustra – zabawa naśladowcza.
Dziecko i rodzic stają naprzeciwko siebie. Dziecko pokazuje ruchy i 
gesty a rodzic jest jego „lustrzanym odbiciem” - próbuje równocześnie 
wykonywać wszystkie ruchy partnera. Następnie zamieniają się rolami.

2. Dobry i zły nastrój – zabawa pantomimiczna.
Rodzic przedstawia dziecku kostkę mimiczną, na której 4 ścianach 
znajdują się ilustracje przedstawiające różne nastroje, dwie ścianki 
pozostają puste. Omawia z dzieckiem każdy symbol i nazywa uczucie, 
które przedstawia. Dziecko rzuca kostką i jego zadaniem jest 
przedstawienie wylosowanego nastroju. Jeśli wypadnie puste miejsce – 
dziecko wybiera dowolną minę. Rodzic mówi, jaką minę przedstawia 
dziecko.

3. Dla mamy i taty – nauka piosenki.
Dziecko powtarza za rodzicem słowa piosenki i śpiewa wraz z 
nagraniem.

4. Niespodzianka z makaronu – ćwiczenia manualne, nawlekanie 
makaronu na włóczkę, różnicowanie makaronowych korali  według 
wielkości  lub kształtu.
Dziecko otrzymuje kawałki włóczki oraz makaron w dwóch różnych 
kształtach lub wielkościach (rurki, oponki). Makaron musi mieć duże 
otwory, żeby można go było nawlec na włóczkę. Dziecko wykonuje 
korale dla mamy, nawlekając raz jeden, raz drugi rodzaj makaronu.

Kostka z narysowanymi symbolami 
uczuć: smutek, radość, złość, 
zdziwienie

piosenka „Dla mamy i taty”

makaron w dwóch różnych kształtach 
lub wielkościach, włóczka
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5. Korale dla mamy – rysowanie korali zgodnie z podanym rytmem, 
utrwalenie znajomości figur geometrycznych (karta pracy). Dziecko 
nazywa figury geometryczne, a następnie rysuje figury na naszyjniku 
zgodnie z podanym wzorem.

6. Komu serce dam? - zabawa ruchowa.
Dziecko i rodzic otrzymują serduszka wycięte z kolorowego papieru.
Gdy gra muzyka (rodzic może też grać na instrumencie lub śpiewać), 
dziecko swobodnie biega po pokoju. Na przerwę w muzyce wymieniają 
się serduszkami. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.

7. Serduszko dla... - zabawa słowna, zachęcanie dzieci do mówienia 
jnnym miłych rzeczy.
Dziecko trzyma w dłoniach serduszko z poprzedniego zadania. Wstaje i 
mówi: Moje serduszko daję...(imię członka rodziny), bo... . Zdanie należy
zakończyć miłą informacją o wybranej osobie, np. bo lubię, jak się 
uśmiecha, bo jest miła, bo lubię się z nią bawić.
Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko powiedziało coś miłego innej osobie 
z rodziny i aby każdy otrzymał serduszko. Po skończonej zabawie 
rodzina może ozdobić otrzymane serduszka według własnego pomysłu.

 Dzień Ojca – lekcja 2.
Nauka piosenki „You are a special, daddy”
Dziecko wysłuchuje piosenki o Dniu Ojca. Rodzic rozkłada na podłodze 
karty obrazkowe i ćwiczy z dzieckiem nazwy wszystkich czynności 
ukazanych na ilustracjach. Podczas pierwszego słuchania rodzic 
wskazuje na obrazki w tych momentach, w których odpowiednie 
wyrazy pojawiają się w tekście. Po zakończeniu piosenki dziecko 
porządkuje karty obrazkowe w takiej kolejności, w jakiej poszczególne 
czynności zostały wymienione w utworze (cooking – gotowanie, playing
– granie, bawienie się, reading – czytanie, cleaning – sprzątanie).

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W dniu dzisiejszym 
przeżywamy bardzo ważny dzień – Dzień Matki. W czerwcu obchodzimy
również Dzień Ojca. Bardzo kochamy i szanujemy swoich rodziców. 
Zapraszam do otwarcia poniższego linku i udziału w katechezie. Po 
otwarciu linku przechodzimy dalej klikając strzałką z prawej strony. 
https://view.genial.ly/5ec6cc6a7607860d83c4f8f5/presentationrodzice
?
fbclid=IwAR0cl2Nv3LFPReVqmQPsYu5pptDNwkhPV6CdNa24HLDTlk3uZ
naX-IDfCIk Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia 

„Karty pracy” cz. 4, s. 20, kredki 

po jednym papierowym serduszku dla
rodzica i dziecka, dowolny instrument
lub płyta z muzyką

po jednym papierowym serduszku dla
każdego z rodziny, kredki, flamastry

tekst piosenki „You are a special, 
daddy”







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.


