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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 czerwca 2020 roku - czwartek 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 

 

Nr 
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Edukacja 
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 
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pomoce do 
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el 

nadzoruj

ący 

1 Edukacja 

przedszkoln

a 

I. Radosne zabawy. 

1. „Atramentowe plamy” – badanie efektu odbicia i symetrii. 

Rodzic przygotowuje: kolorowy tusz(może być farba) z dozownikiem lub zakraplacz, kartki, ilustracje: motyl z 

rozłożonymi 

skrzydłami, kwiat i liść z zaznaczoną osią symetrii. Dajemy dziecku czystą kartkę i mówimy: złóż  kartkę na 

połowę, równo brzeg do brzegu, a teraz ją rozłóż, widzisz ślad zagięcia. Dzieli on kartkę na dwie części. Na jednej 

połowie zrób małą plamę tuszem/farbą i przyciśnij do drugiej połowy. 

Rozłóż kartkę i sprawdź, co się stało. Dziecko sprawdza efekt odbicia plamy. Spróbuj teraz kapnąć 

kilka kropli tuszu na miejsce zagięcia. Ściśnij i  otwórz. Do czego są podobne te plamy? 

Pokazujemy  ilustracje motyla, kwiatu i liścia, a następnie prosimy, aby dziecko  obejrzało obrazki i zastanowiło 

się, czy widzi podobieństwo między plamami z tuszu, a tym, co przedstawiają obrazki. 

2. „Szukamy w lustrze figur geometrycznych”. 

Przygotowujemy dla dziecka , małe lusterka, zestaw kartoników wielkości 

pocztówek z naklejonymi figurami geometrycznymi: prostokąt, trójkąt prostokątny, kwadrat, trapez, 

połowa koła. 

- Dziecko siada przy stole na których znajdują się przygotowane pomoce. Pokazujemy dziecku, jakie efekty 

można uzyskać, jeśli przyłoży się lusterko do figur na kartonikach, np. do kwadratu. Potem prosimy, aby  dziecko 
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zrobiło to samo i  sprawdziło, co powstanie. 

Mówimy  dziecku: Możesz przykładać lusterko, jak chcesz i do tego kartonika, do którego chcesz. Zobaczysz 

różne figury geometryczne, jedne umiesz nazwać, inne jeszcze nie. Jeżeli nie umiesz nazwać jakiejś figury, 

powiedzcie, do czego jest podobna. 

Dziecko  przykłada lusterka (w różnych miejscach) do pozostałych figur. W ten sposób badają efekt lustrzanego 

odbicia, a przy okazji efekt symetrii. 

- Dziecko przykłada lusterka do figur w taki sposób, aby dzięki odbiciu powstały określone figury. 

Zwracamy  się do dziecka: 

– Proszę tak przyłożyć lusterko do połówki koła, aby powstało całe koło. 

- Proszę tak przyłożyć lusterko do trójkąta, aby powstały inne trójkąty. 

- A czy wiesz, jaka figura powstanie, gdy lusterko przyłożysz do kwadratu? 

- A czy potrafisz przyłożyć lusterko do trójkąta w taki sposób, aby powstał prostokąt? 

 

3. „W co się lubią bawić dzieci?”. (K.P. 4 s. 55) 

Rozmowa na podstawie kart pracy i własnych przeżyć dzieci. 

 

4. Prezentacja wiersza Heleny Bechlerowej „Miś na huśtawce”. 

- Rodzic recytuje wiersz. 

Miś na huśtawce 

Usiadł gruby Miś na trawie: 

- Kto się ze mną będzie bawił? 

Ani pieska, ani kotka. 

Może w parku kogoś spotkam?... 

W parku - kwiaty, ptaszek, ławka, 

a tam dalej: - O, huśtawka! 

Biegnie prędko bury Miś 

- Pysznie się zabawię dziś! 

Usiadł Miś na desce sam, 

czeka, patrzy tu i tam. 

I ogromnie jest zmartwiony. 

- Kto usiądzie z drugiej strony? 

Z drugiej strony już za chwilę 

na huśtawce siadł motylek. 

A Miś pyta: - Powiedz, proszę, 

czemu w górę się nie wznoszę? 

Teraz myszka przyszła mała, 

na ogonku wstążkę miała. 

Mis aż klasnął w łapki bure. 

- Może teraz pójdę w górę? 

 

Piosenka 
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Przyfrunęła sroczka z krzaczka, 

a Misiowi chce się płakać.- 

- Jestem jeden, was jest troje, 

a huśtawka w miejscu stoi! 

O, przydreptał jeżyk z boru! 

Już przyjaciół siedzi czworo. 

Czworo w górze z jednej strony, 

a na dole - Miś zmartwiony. 

- Może teraz nam się uda? 

- wiewióreczka mówi ruda. 

Czeka, czeka smutny Miś 

i do domu już chce iść. 

Aż tam... tupie ktoś po trawie 

Kto to? - patrzy Miś ciekawie. 

To prosiaczek! Chrząka, sapie 

i na deskę już się drapie. 

Usiadł prosiaczek, no i – proszę - 

Miś jak piłka w górę poszedł! 

W górę! Na dół! Krzyku wiele! 

Śmiał się Miś i przyjaciele. 

Tak się głośno śmiali wszyscy, 

aż kokardka spadła myszce! 

A zielona żabka w trawie 

przyglądała się zabawie. 

 

- Omówienie treści wiersza. 

Dziecko zastanawia się nad przyczyną zjawiska, próbuje je wyjaśniać oraz nazwać  uczucia Misia. 

Opowiada o własnych doświadczeniach podczas podobnych zabaw. Przykładowe pytania do dziecka, 

 Zachęcamy do wypowiedzi. 

- „Liczymy przyjaciół Misia i ustawiamy po kolei”. 

- Teraz policzymy przyjaciół Misia. Czy  pamiętasz, które zwierzątko przyszło pierwsze... drugie... trzecie?...itd. 

Spróbujemy zaznaczyć kolejność przybywania gości za pomocą cyfr. 

Dziecko wymienia zwierzątko  i umieszczają kolejne cyfry. 

– Może potrafisz wymienić  zwierzątka od największego do najmniejszego? Kto teraz będzie pierwszy, 

kto drugi? itd. 

– Teraz ustalimy inna  kolejności: na początku będą te, które mają sześć nóg, później te, które 

mają cztery nogi, potem te, które mają dwie. Jakich cyfr użyjemy teraz, aby zaznaczyć kolejność? 



– W jaki inny sposób  możemy ustawić zwierząt? 

 

II. Koledzy z Afryki – zabawa przy muzyce. 

1. „List z Afryki”. 

Rodzic  czyta dzieciom wiersz (K .s. 136) 

Zadajemy dziecku  pytania: Gdzie mieszka nadawca listu? Jak może wyglądać? Czy widzicie 

 Czy potrafisz pokazać Afrykę na globusie/mapie? Czy wiesz, jakie zwierzęta żyją w Afryce? 

2. Nauka piosenki. Zabawa ruchowa przy muzyce.  

- Prezentacja nagrania piosenki „Simama kaa”. 

https://www.youtube.com/watch?v=975-FZJ-E3I 

Słowa piosenki: 

Simama kaa, simama kaa, 

ruka, ruka, ruka simama kaa. Bis  /x2 

Tembeja kimbija, tembeja kimbija, 

ruka, ruka, ruka simama kaa. 

- Dziecko słucha  nagrania. Rodzic wyraźnie czyta słowa piosenki (informuje, że są to słowa afrykańskiej 

wyliczanki i nie znamy ich znaczenia). Dziecko powtarzają tekst, a potem śpiewa wspólnie 

z nagraniem. 

- Opracowanie układu choreograficznego do piosenki. 

Rodzic demonstruje kolejne ruchy, a dziecko je powtarzają, wypowiadając słowa: 

simama – wstają, 

kaa – siadają, 

simama – wstają, 

kaa – siadają, 

ruka, ruka, ruka – tupią trzy razy, siedząc, 

simama – wstają, 

kaa – siadają, 

tembeja – wstają i wykonują powoli dwa kroki dookoła krzesła, kierując się w lewą stronę, 

kimbija – robią dwa szybkie kroki i jeden wolny, 

tembeja – wykonują powoli dwa kroki w prawą stronę dookoła krzesła, 

kimbija – robią dwa szybkie kroki i wszyscy siadają, 

ruka, ruka, ruka – tupią trzy razy, siedząc 

simama – wstają, 

kaa – siadają. 

Rodzic może pobawić się razem z dzieckiem, zabawę należy rozpocząć w wolnym tempie z towarzyszeniem 

nagrania. Potem przyspieszamy, aż do szybkiego tempa. 

3. Muzyka afrykańska: 

https://www.youtube.com/watch?v=975-FZJ-E3I


https://www.youtube.com/watch?v=xbEcVCPmQ80 

https://www.youtube.com/watch?v=wIeM4PM7aZw&list=RDxbEcVCPmQ80&index=2 

- Po wysłuchaniu muzyki  pytamy  dziecko: 

- Jakie instrumenty towarzyszyły pieśni ? (bębny i instrumenty perkusyjne, 

podobne do marimby – odmiany ksylofonu) 

- Jaki charakter miała muzyka? (radosny, pogodny) 

Życie plemion afrykańskich- film: https://www.youtube.com/watch?v=hIdKIHsX9hY 

 

- Czy widział/ widziałeś  plemiona afrykańskie? 

- Jak się ubierają, gdzie mieszkają? 

- Co robią mali chłopcy, a co dziewczynki? 

4. Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania. (K. s. 136–137) 

- Dziecko czyta  jeden wersie tekstu, drugi rodzic. Dziecko musi uważnie śledzić tekst, gdzie skończył czytać 

rodzic, aby włączyć się w odpowiednim czasie. 

Zadajemy  pytania i podaje polecenia: 

- Nazwij zwierzęta, o których czytaliśmy. 

- Czy widzisz je na ilustracji w książce? 

- Jakich zwierząt nie ma na ilustracji, a czytaliśmy o nich? 

- Nazwij zwierzęta, które widzisz na ilustracji. 

- Czy wiesz, jakie jeszcze zwierzęta żyją w Afryce? 

Rodzic zwraca się do dziecka:  teraz powiem  w języku, którego używają niektórzy ludzie mieszkający w Afryce. 

Słuchaj  uważnie. Demonstrujemy  ilustracje zwierząt i nazywa je: lew – simba; hipopotam – kiboko; krokodyl – 

mamba; małpa – tumbili; owad – dudu; słoń – tembo. Następnie prezentuje ilustracje zwierząt, a dziecko próbuje 

podać ich nazwy w obcym języku. 

5. Rebus 

Zapisujemy dziecku na  kartce  końcowe litery wyrazów lub układamy z kartoników z literkami. 

Zadaniemdziecka  jest odpowiedzieć na zagadki słuchowe, układając w pustych polach litery z wycinanki. 

… ama  – kochasz ją najbardziej 

… ama – inaczej zapora na rzece 

… ama – potrzebna do obrazu 

… ata – kupisz ją w aptece 

… ta – kochasz go jak mamę 

Miłej pracy, pozdrawiam. 
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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04czerwca 2020 roku –CZWARTEK 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 

 
Nr. 

Lekcj
i wg. 
plan
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Edukacja 
Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 

Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym-żyrafą. 
Środki dydaktyczne, pomoce do 

wykorzystania, adresy stron, linki, 
Nauczyciel 

nadzorujący 

1 Język 
angielski 

S: School objects- powtarzamy nazwy przyborów 

szkolnych. 

 

Przed nami kolejna powtórka słownictwa w formie 

multimedialnej. Dziś przybory szkolne i interaktywna 

prezentacja dostępna pod linkiem  Postępuj zgodnie z 

poleceniami. Pamiętaj, że z racji tego, że w prezentacji 

jest dużo obrazków, może ładować się troszkę wolniej i 

na niektóre polecenia, trzeba chwilkę poczekać.  

Pomysł zaczerpnięty z Genially, autor: Agnieszka 

Kubica. 

Miłej pracy! 

 

https://view.genial.ly/5ea96062f769060d34f61f05/learni

ng-experience-challenges-mishmash-english-school-

Materiały online Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
mailto:palecznica@poczta.fm,
https://view.genial.ly/5ea96062f769060d34f61f05/learning-experience-challenges-mishmash-english-school-objects1?fbclid=IwAR0vv4AzvjyHxRl4fz30sXlKclguJ1iAWzgU0eRW2FocfdGtj6mAPijgI4M
https://view.genial.ly/5ea96062f769060d34f61f05/learning-experience-challenges-mishmash-english-school-objects1?fbclid=IwAR0vv4AzvjyHxRl4fz30sXlKclguJ1iAWzgU0eRW2FocfdGtj6mAPijgI4M


objects1?fbclid=IwAR0vv4AzvjyHxRl4fz30sXlKclguJ1

iAWzgU0eRW2FocfdGtj6mAPijgI4M 

 

 
 

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. 

 

 

 


