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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 02 czerwca 2020 roku - poniedziałek 

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 

Mamy świat 

Środki 

dydaktyczne, 

pomoce do 

wykorzystania, 

adresy stron, linki, 

Nauczyciel 

nadzorujący 

1 Edukacja 

przedszkolna 
 

I. Mamy są na całym świecie – wiersz. 

– Słuchanie wiersza Bogdana Ostromęckiego „Słowo”. 

Słowo 

W różnych krajach żyjemy na świecie, 

wiele lądów nas dzieli, mórz wiele, 

gór fiolety i dolin  zieleń. 

I choć każdy mówi swą mową, 

ale przecież jest jedno słowo, 

które wszystkie połączy dzieci. 

Każdy pojmie słowo to sam 

i domyśli się, co ono znaczy, 

choć w każdym kraju zabrzmi inaczej. 

Gdy ktoś powie w Warszawie: „mama”, 

w Moskwie mu odpowiedzą: „mamasza”, 

a w Paryżu szepną: „maman”. 

I czy „mandre” Włoch mały powie, 

 

Wiersz: „Słowo” 

. (K. s. 134–135) 
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czy też Niemiec odezwie się „Mutti”, 

zabrzmią słowa jak dwie bliskie nuty. 

Afryce, Azji, Europie, 

każda dziewczynka i chłopiec 

swoją mamę dojrzą w tym słowie. 

W różnych krajach żyjemy na świecie 

ale tak jak to słowo znajome, 

nasza przyjaźń połączy nam dłonie. 

Każdy mówi swą własną mową, 

ale każdy rozumie to słowo 

- pierwsze słowo u wszystkich dzieci. 
 

2. „Mamy i dzieci z różnych stron świata”. (K. s. 134–135) 

Rozmawiamy z dzieckiem  na temat wiersza i zdjęć mam w książce. Zwracamy uwagę na to, że każda mama 

kocha swoje dziecko i opiekuje się nim najlepiej, jak potrafi, bez względu na kolor skóry, ubiór i w jakim 

klimacie żyje. 

- Dzieci czytają zdania i dopasowują je do ilustracji w książce. 

- Szukają na globusie miejsc, z których pochodzą mamy i ich dzieci przedstawione na ilustracjach 

w książce. Na zakończenie  prezentujemy  ciekawostki związane z życiem ludzi mieszkających 

w różnych krajach. 

Informacje dla rodzica 

Afryka to ogromny kontynent, znacznie większy niż Europa, w której mieszkamy. Żyje tam bardzo wiele 

różnych narodów i plemion, porozumiewających się przeróżnymi językami i narzeczami. W wielu krajach 

na północy Afryki mówi się po arabsku, na południu zaś dominują języki z grupy khoisan, czyli języki 

mlaszczące. Wiele słów w tych językach wymawia się, mlaszcząc językiem o podniebienie. 

Stroje mieszkańców Afryki również są bardzo zróżnicowane. Część z nich nosi się po europejsku, część po 

arabsku, część pozostaje przy tradycyjnych strojach z danego obszaru i nosi ciekawe ozdoby - naszyjniki, 

bransolety czy kolczyki. W niektórych częściach Afryki można też spotkać fryzury, które nam, Europejczykom, 

mogą wydać się bardzo dziwne. 

Tradycyjne domy części mieszkańców Afryki zupełnie nie przypominają naszych domów. Niektórzy budują 

je z liści albo zawieszają na drzewach. Często wiąże się to z warunkami, w jakich mieszkają, ale czasem 

też z niedostatkiem, biedą. 

Bieda powoduje też inne zjawisko rozpowszechnione w wielu rejonach kontynentu afrykańskiego, czyli 

głód. Na wielu obszarach mieszkańcy Afryki nie mogą najeść się do syta, często chorują z powodu braku 

wartościowego pożywienia, do jakiego my, Europejczycy, mamy łatwy dostęp. Bywa to powiązane również 

z brakiem wody. 

Mieszkańcy tych obszarów, na których brakuje wody czy jedzenia, bardzo cenią każdą kroplę wody i każdy 

okruch chleba czy ziarnko ryżu. Wiedzą, że od nich zależy ich przeżycie. Szacunek dla pożywienia i wody 

to coś, czego możemy się od nich nauczyć. Warto też uczyć się dzielenia się z potrzebującymi tym, czego 



sami mamy w nadmiarze. 

3. „Zgadnij, czyja to mama” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko za pomocą pantomimy ilustruje wybraną mamę np. mamę Murzynkę – (kręcone włosy, 

ciemna skóra – pociera ręką po twarzy); mamę Chinkę (skośne oczy), Japonkę (drobny chód), Europejkę 

(mama prowadząca samochód). Rodzice odgadują i starają się przedstawić wybrany „typ”mamy własnymi 

gestami. 

II. Kochajmy mamy nie tylko od święta – opowiadanie. 

1. Słuchanie opowiadania Miry Jaworczakowej „W święto i na co dzień”. 

W święto i na co dzień 

Dziwny dzień, niepodobny do innych! Misiaczek ma dziś świeżo upraną kokardkę. Wygląda bardzo ładnie, 

ale Stokrotka jakoś mało się tym zajmuje. Wczoraj cały wieczór rysowała laurkę - ptaszki, kwiatki, 

a także napis: „Mojej ukochanej Mamusi…” 

Dziś rano Stokrotka dała laurkę Mamie. Magdzia mówiła długi wierszyk, tatuś przyniósł pęk żółtych kwiatów. 

Imieniny mamy?  

- Jeszcze więcej - powiedziała Stokrotka. - Dzień Matki, święto wszystkich matek na świecie. 

„Musi to być bardzo wielkie święto – myśl i Misiaczek - skoro dzieją się takie sprawy, jak…” 

Na przykład ta przy śniadaniu: nie było żadnych grymasów ani jednego wykrzywienia, ani dziobania 

łyżką. A potem - Misiaczek nie wierzył uszkom - po śniadaniu było - Dziękuję, mamusiu! 

Bez przypomnienia. Stokrotka sama powiedziała. I jeszcze się uśmiechnęła. 

- Obiad będzie na pewno jak zwykle - wyobrażał sobie Misiaczek. - Będą piski: „jak ja nie lubię pierożków! 

Mamo, ja już nie chcę…” 

Misiaczek się omylił: podczas obiadu nie było zwyczajnie. O nielubieniu pierożków ani słowa! Po obiedzie 

zaś: „Dziękuję!” Mało tego, Misiaczek najwyraźniej posłyszał, jak Stokrotka powiedziała: 

- Ja pomogę, mamusiu. Wytrę talerze, dobrze? Nie zbiję żadnego, zobaczysz. 

Oczywiście, nie zbiła, chociaż Magdzia śmiała się: 

 - Jak ty niezgrabnie wycierasz! Wcale nie umiesz! 

Misiaczek doskonale wiedział, że Stokrotka po wytarciu talerza miała szaloną ochotę pokazać Magdzie 

język i powiedzieć: „Aha!”. Nie zrobiła jednak tego… 

- No, no, no…- kręci łebkiem Misiaczek. 

A wieczorem powiada: 

- Zdaje mi się, że mamie bardzo się podobało jej święto. 

Stokrotka wzdycha: 

- Tak, ale to wcale niełatwo cały dzień wytrzymać w grzeczności… 

- Pewnie - mruczy Misiaczek. - Jakby nie było mamusinego święta, to byś nie potrafiła… Wiesz, tak na 

co dzień… Nie będziesz się chyba starała… Nawet dla mamusi… 

Stokrotka aż brwi zmarszczyła, tak bardzo pilnie nad czymś rozmyślała. Więc Misiaczek przerywa, bo nie 

chce jej przeszkodzić, nawet najcichszym mruczeniem. 

 

2. Rozmowa na podstawie tekstu i doświadczeń dzieci. Przykładowe pytania: 



- Jak należy się zachowywać, aby mama nie gniewała się na nas? 

- Jakie zachowanie nasze powoduje, że mama na nas krzyczy? 

- Czy potrafisz przeprosić swoją mamę za złe zachowanie? 

3. „Niespodzianki” – zachęcanie dzieci do robienia niespodzianek swoim matkom. 

Dziecko wypowiadają się, jakie niespodzianki mogłoby  przygotować. Wyjaśniamy  dzieciom, że aby 

zrobić mamie niespodziankę, trzeba ją czymś zaskoczyć, czymś niecodziennym. Miło byłoby przygotować 

coś dla mamy, to co lubi. Wtedy mama pomyśli, że myślisz o niej i ją kochasz. 

 

ZABAWY DODATKOWE 

 

Przeliczanie dziesiątkami do 100 

Dzieci nawlekają nitkę po 10 koralików, mogą odliczać dowolne liczmany i układać je w rzędach.  Chodzi o 

to, żeby układały jakieś przedmioty po 10 w równych rzędach, a później przeliczały  dziesiątkami do 100. Ile 

potrzeba było ułożyć  rzędów, żeby razem było 100 koralików (przedmiotów). 

Zwracają uwagę na dużą liczbę korali/przedmiotów 

Rebusy 

Rodzic pisze na  kartce  cyfrą 100 i wyjaśnia, że liczbę sto zapisujemy za pomocą cyfry 1 i dwóch 0. Przy 

cyfrze 100 zamieszcza fragmenty wyrazów: dziecko czytają wyrazy, utworzone z rozwiązanych 

rebusów: sto-lik, sto-noga. 

                                            100 

 

  - lik,     - noga,     - pa,      - krotka,     - łek ,       -  per,      - doła 
 

Z okazji „Dnia Dziecka”, życzę Wam wszystkim najlepszego, dużo zdrowia, radości, 

wspaniałych prezentów oraz spełnienia Waszych najskrytszych marzeń. 

Wasza Pani 

 
     Dodatkowe życzenia: https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w 

 

 

Miłego dnia, pozdrawiam. 
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ODDZIAŁ 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 02czerwca 2020 roku –WTOREK 
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 

 

Nr. 
Lekcj
i wg. 
plan

u 

Edukacj
a 

Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 

Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym-żyrafą. 

Środki 
dydaktyczne, 
pomoce do 

wykorzystani
a, adresy 

stron, linki, 

Nauczyciel 
nadzorując

y 

1 Język 
angiels
ki 

S: Animals- utrwalenie słownictwa związanego ze zwierzętami. 

 

*Kolejna porcja słówek do odświeżenia- tym razem są to zwierzątka. 

Wszystkie pomoce i materiały oraz pomysły są zaczerpnięte ze strony 

https://easyenglishland.wordpress.com/2020/03/17/farm-animals-materialy-do-pracy-w-domu-dla-

najmlodszych/?fbclid=IwAR22jFK_wzAXjhyRvysZbldQKm2kcnUHChbrg8NrEPHpAoQCYGWd4g

FG9Ng 

 

*Na początek przypomnijmy sobie nazwy śpiewając piosenkę: 

https://youtu.be/_6HzoUcx3eo 

*Na podstawie podpisanych kart obrazkowych zamieszczonych w linku 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/03/farm-and-domestic-animals-sc582owniczek-

obrazkowy.pdf 

 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/03/farm-babies-vocabulary-.pdf 

 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/03/farm-animals-and-pets-sc582owniczek-

obrazkowy.pdf 

 

 

Materiały 
online 

Małgorzata 
Grzegorczy

k 
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spróbuj wykonać kolejne zadanie(jeżeli ktoś ma możliwość to drukuje) 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/03/farm-animals-match-the-words.pdf 

z pomocą rodzica odszukaj wyrazy w wykreślance 

https://easyenglishland.files.wordpress.com/2020/03/farm-animals-word-search-6-latki.pdf 

 

Propozycje gier i zabaw do przeprowadzenia w domu: 
Which one is missing? – rozkładamy karty obrazkowe przedstawiające zwierzęta na 

dywanie. Dziecizamykająoczy. N: close you eyes. Abracadabra, abracadabra, one, two, 

three.. open your eyes. Which one is missing? Zadaniem dzieci jest odgadniecie jakiego 

obrazka brakuje. 

Magic eye – rozkładamy karty obrazkowe na dywanie. Nazywamy wszystkie zwierzątka po 

kolei. Następnie odwracamy do dołu jedną kartę i ponownie nazywamy wszystkie zwierzątka 

razem z tą zasłoniętą. Potem znowu odwracamy drugą kartę i znowu nazywamy wszystkie 

karty razem z dwoma odwróconymi. Potem odwracamy trzecią, czwartą, itd. Dzieci próbują 

zapamiętać wszystkie odwrócone obrazki. 

„Simon says” – Rodzic/nauczyciel podaje komendy poprzedzone słowami „Simon says…”, 

wykonując jednocześnie podaną komendę: Show me a duck, Show me a horse, itd. 

Dziecko/uczeń wykonuje komendę tylko jeżeli jest ona poprzedzona słowami „Simon 

says…”. 

What’sthis? Nauczyciel/rodzic podaje nazwę zwierzątka i przedstawia obrazek. 

Zadajepytanie np. Is is a dog? Is it a cat? Odpowiedzi: No itisn’t. / Yesitis. 

 

Mam nadzieję, że zadania były dla Was bardzo proste. 

Na zakończenie- wczoraj obchodziliście swoje święto czyli… Dzień Dziecka po angielsku 

CHILDREN’S DAY  

Posłuchajcie piosenki, chętni mogą śpiewać  

https://www.youtube.com/watch?v=bbrFHkeqbvs&fbclid=IwAR01-

6ZzatYXbq5WF8wNGJ0OH_QeJNiYxicnXk9rVuOAw_-jBINXPd0DozE 
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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. 

 

 

 


