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klasa 0 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 03 czerwca 2020 roku - wtorek 

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

przedszkoln

a 

1. „Dzieci różnej narodowości” – rozmowa na temat ludzi żyjących na różnych kontynentach.    

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

Zwracamy  uwagę na ilustracje, film. Dzieci wypowiadają się na temat oglądanych zdjęć i reprodukcji. 

Dzieci świata: https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8 

 

Kto jest przedstawiony na zdjęciach? 

Czym zajmują się dzieci? Jak wyglądają? Czy wiesz, gdzie niektóre z nich mieszkają? 

Przypominamy sobie nazwy kontynentów: https://www.youtube.com/watch?v=Vvw8ZeHNs_s 

 

2. „Co nas dzieli, co nas łączy?” – rozmowa na temat potrzeb, pragnień, podobnych zajęć i zabaw dzieci 

na całym świecie. Zwracamy  uwagę na podobieństwa między ludźmi (wszystkim towarzyszy zabawa 

i praca, pomagają sobie wzajemnie, chodzą do szkoły, lubią żartować i śmiać się). 

musi zapamiętać gest poprzednika i wymyślić własny gest powitalny. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 

3. „Układamy pojazdy” – kompozycja z mozaiki geometrycznej. 

Dzieci tworzą  mozaiką geometryczną. Zadaniem dzieci jest ułożyć pojazd, którym mogłyby dostać się do Afryki, 

Chin, Japonii, Laponii. Wskazujmy  na uproszczonej mapie wymienione miejsca. Dzieci nazywają figury 

 

 

. (K.P. 4 s. 54 z. 1) 
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geometryczne, z których będą układać kompozycje. Po skończonej pracy zastanawiamy  się, którym pojazdem 

dotrą najszybciej. 

5. „Zabawki dla dzieci” – labirynty. (K.P. 4 s. 54 z. 1) 

II W podróży – praca plastyczna 

1. „Spotykamy dzieci z innych krajów” – słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej. 

Spotkajmy się 

- Kto ty jesteś? 

- Kim Ik-son. 

W Korei mieszkam, 

nad morzem. 

To morze nazywa się Żółte, 

chociaż jest w morskim kolorze. 

Zrobiłem łódkę z bambusa 

z czerwonym żaglem na rei. 

Może dopłynie do was 

z mojej dalekiej Korei? 

- Kto ty jesteś? 

- Sejdżo. 

Mój kraj to Kanada. 

Mieszkam w wielkiej puszczy, 

mam misia-sąsiada, 

bajki sobie o nim 

przed spaniem układam. 

Dzisiaj na dobranoc 

też bajkę ułożę, 

jak miś łodzią kanadyjską 

pływa po jeziorze. 

A kto ty jesteś? 

- Pepe. 

-Gdzie mieszkasz? 

- Na Kubie. 

Czy lubicie cukier? 

Bo ja bardzo lubię. 

U nas robią cukier z trzciny, 

a u was z buraków. 

Może macie chęć spróbować, 

który lepszy w smaku? 

 



- Kto ty jesteś, powiedz? 

- Ja jestem Julianna, 

z kraju tulipanów 

Panna Tulipanna. 

Biegnę do was prędko 

w sabotach drewnianych, 

przynoszę z Holandii 

piękne tulipany. 

- Omówienie treści wiersza. 

Prowadzimy i rozmowę i zadaje pytania: 

- Czy pamiętasz, z jakich krajów były dzieci? 

Możemy pokazać na globusie lub mapie  położenie państw, zwraca uwagę na Morze Żółte, Kanadę oznaczoną 

zielonym kolorem, informuje, co na mapie/globusie oznaczają kolory, rozmawiamy z dzieckiem na temat cukru 

wytwarzanego z trzciny na Kubie i tulipanów hodowanych w Holandii. 

- Gdybyś spotkała/spotkał dzieci z innego kraju, kontynentu, jak chciałabyś /chciałbyś się przedstawić, co 

powiedzieć  dzieciom z innego kraju o miejscu, w którym mieszkacie? 

Dziecko przedstawia się, mówią coś o swoim miejscu zamieszkania, np. – Jestem Mikołaj z Olkusza, 

gdzie robione są garnki, w którym można ugotować obiad albo: – Jestem Dominika z Polski, mieszkam 

blisko lasu, gdzie jesienią zbieramy grzyby. 

2. „Aparat fotograficzny” – mój pierwszy aparat z papieru.  

Zamieszczam link: https://www.youtube.com/watch?v=YgjTaP9frPc –propozycja . 

Mażemy wykonać dowolne aparaty według własnej inwencji (czekam na piękne zdjęcia). 

3. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

Przygotowujemy  dla każdego dziecka: kartoniki w kształcie trójkąta, kwadratu, pięciokąta oraz komplet 15 

klamerek do bielizny lub spinaczy. 

 Dziecko siada przed nami. Zwracamy się do dziecka: 

 

- Weź kartonik w kształcie trójkąta. Będziesz przypinać po dwie klamerki do boków trójkąta. Najpierw dwie, 

potem kolejne dwie, potem jeszcze dwie. Pokażę wam, jak to się robi (rodzic demonstruje). 

- Przypnij klamerki i policz, ile ich jest razem. 

- Teraz odejmij. Jest sześć klamerek. Odjąć dwie… Ile zostało? Odjąć dwie… Ile zostało? Odjąć 

dwie… Ile zostało? 

- Wymieniamy trójkątny kartonik na kwadratowy. Będziemy przypinać po dwie klamerki do każdego 

boku kwadratu tak, jak poprzednio. Dwie… dodać dwie… Ile jest? Znowu dodać dwie… i kolejne dwie… 

Ile jest razem? 



- Odejmij po dwie. Klamerek jest osiem. Odjąć dwie… Ile jest? Odjąć dwie… Ile jest? I znów odjąć 

dwie… Ile jest? I znów odjąć dwie… Ile jest? 

- W podobny sposób dzieci dodają i odejmują, przypinając klamerki do pięciokąta. Jeżeli dzieci nie są 

jeszcze zmęczone, mogą dodawać po pięć w analogiczny sposób. Zamiast klamerek mogą dodawać kasztany, 

kamienie, guziki, kolorowe paski z Wycinanki itp. 

Miłego dnia, pozdrawiam. 

 

 


