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klasa 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 czerwca 2020 roku - środa 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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przedszkoln
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I. Dbamy o naszą planetę. 

1. „Jak należy się zachowywać w czasie wycieczki?” – układanie kodeksu w formie fiszek otoczonych 

zieloną ramką lub przekreślonych czerwonym kolorem. 

Dziecko, na kartce podzielonej na połowę, rysuje obrazki. Na ich podstawie formułuje wnioski, jak należy 

prawidłowo zachowywać się na łonie natury. 

- Omawianie ilustracji, formułowanie przez dziecko wypowiedzi na temat: „Kiedy Ada zachowuje się 

właściwie, a kiedy niszczy przyrodę”. (K. s. 138–139) 

3. „Segregowanie śmieci” – rozmowa ukierunkowana. 

Rodzic  rozmawia z dzieckiem o korzyściach z segregowania śmieci. Przykładowe pytania: 

- Dlaczego należy segregować śmieci? 

- Dlaczego nie można zostawiać śmieci w lesie? 

4. Co można zrobić z posegregowanymi śmieciami? – rozmowa. 

 

 

 

(K. s. 138–139) 

(K.P. 4 s. 58 z. 1). 

 

(K.P. 4 s. 59 z. 1) 
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      - symbol recyklingu 

 

Rodzic prezentuje dziecku symbolem recyklingu. Dziecko szuka symbolu na odpadach w domu. Wyjaśniamy 

dziecku , że niektóre odpady można powtórnie wykorzystać. 

5. „Zagrożenia dla planety” – prezentacja ilustracji i rozmowa na temat zagrożeń środowiska. 

- Zanieczyszczenia środowiska spowodowane przez człowieka. 

Dziecko na podstawie ilustracji opowiada, w jaki sposób ludzie przyczyniają się do zaśmiecania środowiska: 

dymiące kominy fabryk, spaliny, wylewanie ścieków do rzek, pożary itp. 

- Zagrożenia środowiska wynikające z oddziaływania sił przyrody, np.: ognia (pożar lasu, wybuch wulkanu), 

wody (powódź), trzęsienia ziemi, powietrza (huragan). 

- Utrwalenie wiadomości na temat zagrożeń Ziemi. 

Dziecko nazywa  żywioły i na podstawie oglądanych ilustracji opowiada o ich skutkach. 

6. „Przyjaciel przyrody” – giełda pomysłów. 

Dziecko formułuje wypowiedzi na temat: „O co powinniśmy dbać, aby być przyjacielem przyrody i chronić ją”. 

(K.P. 4 s. 58 z. 1). 

II. Nasza planeta w kosmosie – wiersz. 

1. „Kosmos” – wprowadzenie w tematykę zajęć. 

- Rozmowa na temat ilustracji przedstawiającej kosmos;  

- Swobodne wypowiedzi dzieci na temat kosmosu. Wskazywanie na ilustracjach Układu Słonecznego 

(Słońca, planet, księżyców) i gwiazd. 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI 
2. Prezentacja wiersza Marii Terlikowskiej „Halo, tu mówi Ziemia”. 

Halo, tu mówi Ziemia 

Dzień dobry, dzieci. Jestem Ziemia, 

wielka, okrągła jak balonik. 

Z jednej strony - Słońce mnie opromienia, 

a z tamtej strony - noc dzień przesłoniła. 

Gdy jedna strona jest oświetlona, 

to zaciemniona jest druga strona. 

Wy zjadacie pierwsze śniadanie, 

a spać się kładą - Amerykanie. 

Właśnie! 

O, ja się kręcę w krąg 

 

 

Wiersz: „Halo, tu mówi 

Ziemia” 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI


jak bardzo, bardzo duży bąk. 

- Dobranoc! - wołam. 

- Dzień dobry! - wołam, 

- to znaczy - zrobiłam obrót dokoła. 

A prócz tego wciąż, bez końca, 

muszę się kręcić wokół Słońca. 

Nigdyście jeszcze nie widzieli 

takiej olbrzymiej karuzeli! 

O, trzeba mi całego roku, 

ażeby Słońce obiec wokół. 

- Rozmowa na temat treści wiersza. Przykładowe pytania: 

- Jaki kształt ma Ziemia? 

- Wokół czego kręci się Ziemia? 

- Co oświetla Ziemię? 

- Prezentacja globusa jako modelu Ziemi- (w miarę możliwości) 

3. „Ziemia w kosmosie” – Film dydaktyczny przedstawiający kosmos. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg 

 Rodzic informuje, że oprócz Ziemi w kosmosie znajdują się inne planety, które krążą wokół Słońca. 

Dzieci wypowiadają się na podstawie obejrzanego filmu. 

4. Układ Słoneczny – nazywanie planet. (K.P. 4 s. 59 z. 1) 

5. „Lot rakietą” – zabawa ruchowa. 

Dziecko buduje z klocków lub krzeseł duży prom kosmiczny. Dziecko zostaje kapitanem  promu i zaprasza 

rodzica na wycieczkę w kosmos. Kapitan z załogą odlicza od 10 do 0. Dziecko naśladuje dźwięki włączonych 

silników i rakieta startuje. Po wylądowaniu pokonują wyznaczoną trasę (tor przeszkód w „stanie nieważkości”), 

następnie napotykają ogromne kratery, które muszą ominąć (dziecko chodzi pod krzesełkami), musi przeskoczyć 

przez wielkie rozpadliny (przeskakuje  przez leżące obręcze). Potem spotyka „ufoludka” (rodzic wciela się w jego 

rolę, a dziecko próbuje się z nim porozumieć w jego języku, próbują wymyślić swój własny język, a rodzic  

odpowiada). Po upływie wyznaczonego czasu kapitan zbiera załogę i powraca rakietą do domu – dziecko znów 

odlicza start rakiety (od 10 do 0) i naśladuje warczące silniki. 

ZABAWA DODATKOWA 

 

Rakieta – masażyki 

Dziecko dobiera sobie do pary rodzica lub rodzeństwo , siadają jedna osoba  za drugą. Osoba siedzące z tyłu 

wykonuje masażyk 

na plecach osoby  siedzącej z przodu. Po masażyku zmieniają kierunek siedzenia. 

Rakieta 

Wszyscy biegną,                                        (palcami wskazującymi i środkowymi biegniemy po plecach) 

nikt nie zwleka, 

https://www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg


ba rakieta nie zaczeka. 

Start już w niebo się wzbijamy,                 (   ułożoną dłoń przesuwamy od dołu ku górze pleców) 

Ponad  ziemię, ponad chmury…. 

Odwiedzimy złoty księży, 

policzymy jego dziury:                             (rysujemy okrągły księżyc, stukamy w plecy palcem wskazującym) 

jedna, dwie, trzy.                                                                                                         (liczymy do trzech) 

Wszyscy biegną,                                                    (ponownie palcami „biegniemy” po plecach) 

nikt nie zwleka, 

bo rakieta nie zaczeka. 

Chcesz nałapać w kieszeń gwiazd?              (lekko szczypiemy plecy, naśladując zbieranie gwiazd) 

Mleczną Drogę zwiedzić czas. 

Gdy do domu zatęsknimy, 

to na ziemię powrócimy.                          (dłoń „ląduje” – przesuwając się z góry ku dołowi pleców) 

 

ADY DOBRE RADY: 
Lato to czas wycieczek do lasu, ogrodów, nad wodę, na pole. Czy wiecie, co oznacza 
powiedzenie: „Wyprowadzić kogoś w pole”? 
-  Kiedy zabłądzimy i spytamy kogoś o drogę, a osoba ta wskaże nam zły kierunek, to znaczy, że 
osoba ta „wyprowadziła nas w pole”. 
-  „Wyprowadzić kogoś w pole” to znaczy oszukać kogoś, przechytrzyć. 
-  Może tobie też się zdarzyło, że „wyprowadziłeś kogoś w pole”, brata, siostrę albo oni ciebie 
„wyprowadzili w pole”. Kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, nie czujemy się dobrze. Ludzie nie chcą 
być oszukiwani i wykorzystywani, bo to jest nieuczciwe. Takiego zachowania nie należy naśladować. 

 Miłego dnia, pozdrawiam. 

 

 

 


