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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 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

O miłości. Śpiewajmy wszyscy razem.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Idą goście, więc skaczemy radośnie – zabawa ruchowa z 
podskokami.
Pierwsze zadanie – dziecko posuwa się do przodu podskokami pajaców 
(podskok rozkroczno – zwarty). 
Drugie zadanie – rodzic siada i wyklaskuje rytm podskoków. Gdy 
dziecko skacząc dotrze do rodzica, następuje zamiana ról.

2. Co to jest miłość? - rozmowa na temat uczuć, próby nazwania i 
zdefiniowania uczuć, nastrojów i stanów emocjonalnych.
Rodzic podaje dziecku sylwetę serca. Następnie rozpoczyna z dzieckiem 
rozmowę na temat uczuć, nastrojów i stanów emocjonalnych:
 - Z czym kojarzy się serduszko, serce?
 - Co to jest miłość?
 - Co znaczy „kochać kogoś”?
 - Co znaczy „być zakochanym”?
 - Kogo kochają dzieci? A kogo dorośli?
 - Czy można dać komuś z miłości serce? Co to znaczy?

3. Serce pełne miłości – przygotowanie podarunku dla rodziców na 
bazie sylwety serca z „Wycinanek – składanek”.
Dziecko przygotowuje kulki z czerwonej krepiny. Rodzic podaje pociętą 
krepinę i  demonstruje sposób wykonania kulek. Następnie dziecko 
wypycha z „Wycinanek – składanek” serce, w sercu wypycha dziurkę, 
przewleka przez nią czerwoną włóczkę lub tasiemkę (rodzic pomaga w 
zawiązaniu), jedną stronę serca okleja zrobionymi przez siebie 
kuleczkami z krepiny, na drugiej natomiast przykleja wypchnięte z 
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„Wycinanek – składanek” kwiaty oraz ozdobny napis „Dla Mamy i Taty”.

4. Dla mamy i taty – zabawa ruchowa przy piosence.
Rodzic i dziecko stanowią dwie grupy: taneczną i instrumentalną. 
Dziecko – tancerz swobodnie porusza się przy akompaniamencie 
piosenki. Na słowa: Wiwat mama, tata! - zatrzymuje się i,  klaszcząc 
rytmicznie, śpiewa słowa piosenki. Rodzic – grupa instrumentalna, 
wykonuje ten fragment na wybranym instrumencie perkusyjnym.

5. „Mamusia” i „Tatuś” - powtórzenie i utrwalenie wierszy.
Dziecko siedzi przy stole lub na dywanie i recytuje poznane wiersze, 
utrwala teksty. W tym celu recytuje utwory w różnym tempie, np. 
szybko, wolno, przyspieszając lub zwalniając. Powtarza je głośno lub 
cicho,  szepcząc lub krzycząc, w różnych pozycjach, np. na leżąco, na 
siedząco, stojąc, wolno biegnąc lub podskakując. Na koniec rodzic 
ustala z dzieckiem optymalną formę recytacji wiersza – w pozycji na 
stojąco, umiarkowanym głosem, z wyraźnym wymawianiem wyrazów.

6. Wesołe tańce – popularne zabawy taneczne do utworów: 
„Kaczuszki”, „Jedzie pociąg z daleka”, „Dwóm tańczyć się zachciało” itp.
Taniec na gazecie – rodzic z dzieckiem tańczy tak, by nie dotknąć 
podłogi. Po każdej przerwie w muzyce gazeta jest składana na pół. Para 
stara się zatańczyć na jak najmniejszym kawałku gazety.

Dzień Ojca – lekcja 4.
Karty pracy (zadaniem dziecka jest pokolorowanie tych czarno – białych
kart pracy, które odnoszą się do jego/ jej taty).

piosenka „Dla mamy i taty”, 
instrument perkusyjny

karty pracy, kredki







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.


