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Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 czerwca 2020 roku - środa 

w II półroczu r. szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły. 
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I. Żegnamy przedszkole – wiersz. 

1. „Już czas” – prezentacja utworu Marii Majchrzak. 

Już czas 

Już nam mija po sześć lat 

z przedszkolem się rozstać czas. 

Czas pożegnać cały dom, 

ogród, kwiaty, drzewa w krąg, 

cały piękny czas przedszkola, 

bo już czeka na nas szkoła. 

2. „Co najbardziej podobało nam się w przedszkolu?” – swobodne wypowiedzi dziecka o czasie spędzonym 

w przedszkolu. Dziecko opowiada rodzicowi o ulubionych zabawach, zabawkach, którymi najbardziej lubiło się 

bawić. Wypowiada się na temat najbardziej ulubionych potraw w przedszkolu, najciekawszej wycieczki, jaką 

odbyły z grupą itp. 

3. Kto był naszym przewodnikiem po książce – pisanie po śladzie. (K.P. 4 s. 63 z. 1) 

4. Przeliczanie do 10 i 100- dziesiątkami. 

Dziecko potrzebuje  kawałek sznurka na którym  zawiązuje dziesięć węzełków.  
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Dzieci przeliczają węzełki na sznurku , teraz liczymy dziesiątkami (10 , 20, 30, 40 …).. Po zakończeniu liczenia 

dziesiątkami, liczy co 2 i przypominamy sobie liczby parzyste, czyli te które mają parę (2 , 4, 6, 8…) 

5. Wyznaczanie wyników działań: dodawania i odejmowania. (K.P. 4 s. 64 z. 1) 

6.Rysjemy po śladzie.(K..P. 4 s. 68z.1,2,3) 

II. W szkole 

1.. „Wkrótce idziemy do szkoły” – rozmowa. 

Rozmowa z dzieckiem dotycząca zmian jakie czekają dziecko po wakacjach. Zwrócenie uwagi na różnicę pracy 

w przedszkolu i w szkole. Rodzic  informuje dzieci, że w szkole, tak jak w przedszkolu, należy słuchać 

nauczyciela. Mówimy,  że w szkole także obowiązują zasady poprawnego zachowania i ich przestrzeganie jest 

bardzo ważne. Jeśli dzieci będą je stosować, na pewno zdobędą sympatię nauczycieli oraz rówieśników. 

2. Przybory szkolne. 

Rozmowa rodzica z dzieckiem dotycząca przyborów szkolnych.. Dziecko opowiada o tym, co uczniowie noszą w 

plecaku, a czego do szkoły zabierać nie wolno. Rodzic wymienia przybory szkolne, które powinny znajdować się 

w  piórniku. Teraz dziecko wymieniają nazwy przyborów potrzebnych w szkole i opowiada do czego służą 

(długopis, ołówek, flamastry, kredki, linijka, gumka). 

3. Podsumowanie zajęć wierszem Ireny Landau „Idziemy do szkoły”. 

Idziemy do szkoły 

Idziemy do szkoły, do jasnych klas, 

każdy radosny, każdy wesoły, 

nauka czeka nas. 

I książka ta prawdziwa, 

mądrą literką nas woła. 

Zeszyt, pióro, ołówek nas wzywa. 

Wzywa nas szkoła. 

I znów tu małe dzieci 

na tych krzesełkach zasiądą. 

Czas im przyjemnie zleci, 

wesoło bawić się będą. 

A my wspominać będziemy 

nasze kochane przedszkole, 

bo już naprawdę idziemy 

na piątkach uczyć się w szkole. 

4. „Co będziemy robić w szkole?” – opowiadanie twórcze. 

Dziecko  wypowiada się na podany temat. 

5. Słuchanie opowiadania Hanny Łochockiej „Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek”. 

Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek 

Rzekł wróbelek Elemelek: 

- Chcę nauczyć się literek. Jakże to? Analfabeta? Niepiśmienny? Oho, gdzie tam! To już wolę, choć w mozole, 

siedzieć w szkole w uczniów kole i od jutra, wiedzcie o tym, zabieram się do roboty. 

 

(K.P. 4 s. 64 z. 1) 

 

.(K..P. 4 s. 68z.1,2,3) 

 

 



Właśnie sowa wraz z dzięciołem założyli w lesie szkołę, i to nawet niedaleko, na pagórku, tuż za rzeką. Po 

cóż się namyślać wiele? Umył dziobek Elemelek, przetarł oczy, strzepnął piórka i frrr! Ot - za rzeką górka. 

Rzekł dyrektor, stary dzięcioł: 

- Przyjąć cię do szkoły? - chęcią! Dziobek czysty masz wróblasku, oczka bystre, pełne blasku, byleś pilny 

był, wytrwały, będziesz uczniem doskonałym. 

W szkole uczy pani sowa. Mądra głowa, ani słowa! Okulary ma na dziobie i pazurkiem ostrym skrobie 

różnych liter piękne wzory na tablicy z ciemnej kory. 

Rzekła ptaszkom: 

- Miłe ptaszki! Tu nauka, nie igraszki. Myśleć trzeba mądrze, bystrze. A przynieście też w tornistrze listki gładkie i 

zielone, pióro ładnie naostrzone i atrament jagodowy. Pewnie macie już gotowy? Pierwsza lekcja poszła składnie. 

Druga lekcja - jeszcze ładniej. Piszą ptaszki, jak kto może, ten na liściu, ten na korze. „A” litera ma dwie nóżki. 

„B” litera ma dwa brzuszki. „C” litera, niby wężyk, zakręciła się w półksiężyc.                                            

Powiedziała pani sówka: 

- W poniedziałek jest klasówka. Proszę listek przynieść świeży i powtórzyć jak należy trzy litery: „A”, „B”, 

„C”, bo zabiorę wam tablicę i z pamięci pisać każę tę literkę, którą wskażę. 

Chciał powtarzać Elemelek trzy litery przez niedzielę. Ale tak się jakoś stało, że miał czasu bardzo mało. Bo 

to gołąb wpadł z wizytą, opowiadał tamto i to, potem myszka jedna mała przebiegała, coś dodała. Tu dwa 

słówka, tam trzy słówka, wywiązała się rozmówka i wróbelek, przyznam z żalem, nie powtórzył liter wcale. 

Rano - ósma jest godzina, lekcja zaraz się zaczyna. Pan dyrektor, w samą porę, osiem razy kuje w korę. 

Siedzą ptaszki, kręcą główką, drżą im serca przed klasówką, czarne oczka patrzą w sowę. 

Rzekła sowa: 

- Czy gotowe? Tak? Więc cisza, ani słowa. Proszę ładnie narysować „B” literkę, lecz z pamięci. Nie oglądać 

się, nie kręcić. 

Elemelek skrzydłem skrobie głowę. Ot, dogodził sobie! „B” litery, proszę pani, nie pamięta ani-ani. Czy 

jest długa? Czy okrągła? Czy wydęta? Czy pociągła? „B” literka? Ani mowy! Wyleciała całkiem z głowy. 

Elemelek koło dudka siedzi, a że gałąź krótka, więc wróbelek, trudna rada, zerka bokiem do sąsiada. 

Dudek stawia kreski grube. Ma na czubku głowy czubek, czubkiem trzęsie, dziób otwiera, pisze. Jest już 

„B” litera. Elemelek na swym listku w ślad za dudkiem pisze wszystko: brzuszek jeden, drugi, trzeci… 

Dzięcioł puka: - Kończcie dzieci! 

Liście gładkie i zielone już przed sową rozłożone. Sprawdza sowa, stopnie stawia, tu pochwali, tam poprawia. 

Piątkę dała sikoreczce, dwóm gołąbkom po czwóreczce, a jaskółka z żółtą wilgą trójkę plus dostały tylko. Trochę 

to zmartwiło sójkę, że z minusem miała trójkę, a już stopnie całkiem chude z Elemelkiem dostał dudek. 

- Spójrzcie, dudek wraz z wróbelkiem porobili błędy wielkie. Jakże to, powiedzcie sami, pisać „B” z trzema 

brzuszkami? Skąd i kiedy, moje dzieci, wyrósł nagle brzuszek trzeci? Oto są lenistwa skutki: w pierwszej 

ławce - aż dwa dudki! 

Aj, najadł się wstydu wiele ten wróbelek Elemelek! Chyba skusił go zły duszek, by od dudka ściągać brzuszek? 



Więc rzekł: 

- Odtąd, pani sowo, będę zawsze, daję słowo, wiedzieć, ile kto ma brzuszków. Nie chcę siedzieć wśród leniuszków! 

- Rozmowa na temat treści opowiadania: 

- Gdzie postanowił wybrać się Elemelek? 

- Dlaczego chciał pójść do szkoły? 

- Dlaczego wróbelek nie przygotował się na klasówkę? 

-  Jak wróbelkowi poszło napisanie klasówki? 

- Co powiedział o jego klasówce nauczyciel? 

- Słabe oceny są skutkiem… 

6.Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat obowiązku szkolnego. 

W szkole dzieci będą miały obowiązek codziennie się uczyć: pisać, czytać, liczyć. Po zajęciach, kiedy 

odrobią pracę domową, dopiero wtedy będą miały wolny czas na zabawę i odpoczynek. 

Miłego dnia, pozdrawiam. 

 

 

 

 

 

 


