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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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

Palcem po mapie
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Wakacyjne zabawy – zabawa naśladowcza.
Rodzic akompaniuje do zabawy na instrumencie muzycznym. Dziecko 
odpowiednio do akompaniamentu: maszeruje, podskakuje lub biega. 
Podczas przerwy w muzyce naśladuje ruchem dowolną wakacyjną 
zabawę, np. pływanie, grę w piłkę, budowanie zamków z piasku.

2. Wakacyjny wagonik – ozdabianie wagonika kolejowego dowolną 
techniką (malowanie, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru, 
gazet), umieszczenie w oknie autoportretu.
Rodzic przygotowuje dla dziecka dwa wagoniki z kartonu. Dziecko 
dostaje do wyboru różne materiały (farby, papier kolorowy, gazety) i 
ozdabia wagoniki według własnego pomysłu. Następnie na małym 
kartoniku rysuje swój portret i nakleja w oknie wagonu.

3. Wakacyjny pociąg – połączenie wszystkich wagoników w jeden 
pociąg, który wyruszy z dziećmi na wakacje.
Rodzic umieszcza na dywanie lokomotywę z kartonu, a dziecko dołącza 
do niej swoje wagoniki. Kiedy pociąg jest gotowy, dziecko ustawia się za
rodzicem, tworzą pociąg i śpiewają piosenkę „Jedzie pociąg z daleka”. 

4. Mapa Polski – zapoznanie z mapą Polski ze szczególnym 
uwzględnieniem gór i morza, wykonanie ćwiczeń na karcie pracy.
Rodzic z dzieckiem ogląda mapę Polski ze zwróceniem uwagi na 
ukształtowanie terenu, kolory na mapie oraz zwierzęta żyjące w danej 
części Polski. Następnie dziecko wykonuje ćwiczenia na karcie pracy – 
wskazuje morze i góry, a potem wkleja w odpowiednie miejsca naklejki 
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wagoniki z kartonu, mały kartonik, 
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wykonane przez dziecko
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ze zwierzętami.

5. Morskie opowieści – opowieść ruchowa.
Rodzic odtwarza utwór i wymyśla do muzyki nieskomplikowane ruchy.
Dziecko stara się wiernie je powtórzyć, np.:
 - Toczysz na pokład statku beczki z wodą.
 - Szorujesz pokład szczotką na długim kiju.
 - Ściągasz żagle.
 - Wiążesz węzły.
 - Wiosłujesz wiosłami, raz z prawej strony, raz z lewej strony.
 - Stoisz na pokładzie w czasie sztormu, stawiając czoła wielkiej 
wichurze.

6. Mapa – oglądanie map drogowych, rysowanie na kartkach własnych 
map, posługiwanie się określeniami: prosto, do tyłu, w lewo itp.
Rodzic prezentuje dziecku różne mapy i atlasy drogowe. Opisuje 
sposoby oznaczania dróg (linie białe, żółte, czerwone), rzek (linie 
niebieskie), granic (linie przerywane) itp. Następnie dziecko podchodzi 
do rozłożonej na podłodze mapy i wykonuje polecenia rodzica, wodzi 
palcem w podanych kierunkach: jedź prosto, skręć w lewo, jedź do tyłu, 
skręć w prawo. Jeżeli dziecko ma kłopoty z określaniem kierunku w 
prawo i w lewo, rodzic może założyć mu na nadgarstki kolorowe frotki. 
Po zakończeniu podróży rodzic informuje dziecko, dokąd dojechało. 
Następnie zachęca je do narysowania własnej mapy na kartonie. 

Powtórzenie piosenek : Put up your hand if you like blue!
                                            Look around
                                            Throw the ball to mummy.
                                            What's the weather like today?
Rodzic odtwarza piosenki z płyty. Dziecko utrwala teksty piosenek 
powtarzając na zasadzie echa a następnie śpiewając samodzielnie. 
Przedszkolak wybiera ulubiony utwór i prezentuje rodzicowi.

utwór „Morskie opowieści”

mapy i atlasy drogowe, karton i kredki
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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.


