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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 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

Dobrze być z rodzicami.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Niosę mamie/ tacie tort – zabawa ruchowa z ćwiczeniami 
równowagi.
Dziecko i rodzic dobierają się w parę. Jedna osoba z pary to „kelner”, 
druga to „rodzic'. „Kelner” stoi  po jednej stronie pokoju z 
„tacą”(krążkiem)na którym jest „tort”(klocek lub woreczek). 
Naprzeciwko stoi „rodzic”. Na umówiony znak „kelner” podchodzi do 
„rodzica”, wręcza tacę i wraca na swoje miejsce. Następuje zamiana ról.

2. Moja mama to..., Mój tata to... - wypowiedzi dziecka o rodzicach.
Dziecko mówi imię swojej mamy i swojego taty. Stara się również 
opowiedzieć jak najwięcej o swoich rodzicach, ich upodobaniach, 
hobby, preferowanych domowych zajęciach, sposobach spędzania 
wolnego czasu itp.

3. Maciej, Maciek, Maciuś, Maciuleczek – dobieranie zdrobnień do 
imion własnych i imion rodziców. 
Dziecko stara się podać jak najwięcej zdrobnień i zgrubień imion swoich
rodziców. Następnie dziecko może podzielić się tym, jak najbardziej lubi
być nazywane przez swoich rodziców, koleżanki i kolegów.

4. „Mamusia” i „Tatuś” - wysłuchanie wierszy M. Strzałkowskiej , nauka
wiersza.
Dziecko  bierze misia, siada na dywanie i sadza sobie misia na kolanach, 
tuli go do siebie, głaszcze i trzyma za łapki. Następnie dziecko sadza 
misia przodem do rodzica, kładzie brodę na jego łebku i uważnie słucha 
wierszy. Po odczytaniu wierszy rodzic pyta:

Krążki, klocki lub woreczki

„Książka” s. 74 – 75, miś
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 - Podobały ci się wiersze?
 - Zapytaj szeptem misia na ucho, czy jemu też się podobały. Zapytaj 
również, czy miś chce nauczyć się wiersza – będzie mógł powiedzieć go 
swojej mamie.
Dziecko uczy misia wiersza, recytując go razem z rodzicem w 
następujący sposób:
 - spoglądając głęboko w oczy swojemu misiowi,
 - sadzając misia kolejno na jednym, potem na drugim kolanie,
 - szepcząc do misiowego ucha.
Następnie rodzic sprawdza, jak dziecko nauczyło misia wiersza, więc 
najpierw powtarza wiersz misio, a później dziecko. Rodzic chwali 
dziecko, a ono chwali swojego misia.
* Czterolatki i pięciolatki uczą się obu wierszy na pamięć. Młodsze 
przedszkolaki jednego wiersza.

 5. Moja mama – rysowanie portretu, doskonalenie spostrzegawczości 
9karta pracy).
Dziecko wskazuje kolejno na karcie pracy kropki czerwone, niebieskie i 
fioletowe. Następnie rodzic wymienia w różnej kolejności te kolory, a 
dziecko stara się jak najszybciej zakryć palcem wymieniony kolor (jedną 
kropkę). Po zabawie dziecko wyszukuje w wyklejance serca i przykleja je
zgodnie z poleceniem oraz rysuje kwiaty. W ramce rysuje podobiznę 
swojej mamy lub innej  bliskiej osoby.

6. Rodzinna toaletka – segregowanie i klasyfikowanie przedmiotów.
Dziecko staje przy stole, na którym znajdują się przybory toaletowe oraz
trzy obręcze ułożone tak, by tworzyły część wspólną. W każdej obręczy 
leży sylweta mężczyzny, kobiety i dziecka. Rodzic prezentuje każdy 
przedmiot, pyta dziecka: Co to jest? Do czego służy? Do kogo należy?
Następnie prosi dziecko o położenie przedmiotu w odpowiedniej 
obręczy lub części wspólnej. Razem przeliczają przedmioty w zbiorach i 
określają, w którym jest najwięcej, a w którym – najmniej przedmiotów.

7. Dla mamy i taty – zabawa ruchowa przy piosence.
Podczas śpiewania piosenki dziecko prostym ruchem i gestami ilustruje 
jej treść. Podczas pierwszej zwrotki naśladuje zbieranie kwiatów, 
podczas drugiej – grę w piłkę. Podczas trzeciej zwrotki zatrzymuje się w 
miejscu i na hasło: Wiwat, mama, tata! - radośnie wyskakuje do góry z 
podniesionymi rękami.

„Karty pracy” cz.4, s.21

przybory toaletowe: mydło, ręcznik, 
maszynka do golenia, szczotka do 
zębów dziecięca i dwie dorosłe, 
szczotka do włosów, wałki do 
włosów, lakier do paznokci, gąbka 
itp.; obręcze, wycięte z gazet sylwety:
mężczyzny, kobiety i dziecka

piosenka „Dla mamy i taty”



religia Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!W ostatnią 
niedzielę przeżywaliśmy  Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.

40 dni po Wielkanocy Pan Jezus odszedł do nieba. 

Apostołowie nie mogli Go już zobaczyć, nie mogli z Nim
rozmawiać. 

Byli jednak radośni, bo Pan Jezus obiecał im, że będzie z 
nimi zawsze.

Posłuchaj uważnie i obejrzyj.

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro

Otwórz poniższy link i ułóż puzzle

https://www.jigsawplanet.com/?
rc=play&pid=393f2159b22b

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
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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.




