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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

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

Różne dzieci różnie mówią.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Samolotem dookoła świata – zabawa ruchowa.
Dziecko naśladuje lot samolotu. Początkowo pojazd przygotowuje się 
do startu, rozpędza i wzbija się w przestworza. Leci wysoko, zmienia 
kierunek lotu i szczęśliwie ląduje. Dziecko, stosując się do sugestii 
prowadzącego, naśladuje prowadzenie maszyny. Następnie wsłuchuje 
się w słowa piosenki

2. Muzyka z różnych stron świata – słuchanie muzyki.
Rodzic  zachęca dziecko do wysłuchania muzyki z różnych zakątków 
świata. Wspólnie z dzieckiem zastanawia się:
 - Z czym kojarzy się ta muzyka?
 - Czy muzyka może opowiedzieć coś o różnych zakątkach świata?
 - Jakie kolory i smaki kojarzą się z utworami?
Następnie raz jeszcze prezentuje utwory i zachęca dziecko do 
poruszania się w rytm usłyszanej muzyki.

3. Dookoła świata – zabawa poznawcza z użyciem globusa.
Rodzic zachęca dziecko, by kolejno wprawiało globus w ruch i 
zatrzymywało go, wskazując dowolny punkt. Rodzic przedstawia 
dziecku nazwę wskazanego miejsca i na podstawie atlasu 
geograficznego opowiada o nim (określa położenie, klimat, wymienia 
występujące tam zwierzęta itp.). Dziecko wspólnie z rodzicem próbuje 
utrwalić nowe informacje na temat wód i lądów.

4. Mieszkańcy różnych krajów – zabawa logopedyczna.
Dziecko wyobraża sobie, że pochodzi z egzotycznego miejsca, gdzie 
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język angielski

mówi się równie egzotycznym językiem. Rodzic proponuje, by dziecko 
spróbowało mówić językiem kraju, w którego nazwie schowały się 
sylaby stanowiące wszystkie „słowa” tego języka. Język ożywa dzięki 
uczuciom, które dziecko spróbuje wyrazić. Wśród nich powinny znaleźć 
się między innymi: radość, gniew, smutek. Rodzic zachęca do 
improwizacji, proponując np. język kraju Lalami:
W kraju Lalami panuje radosny nastrój, gdyż wszyscy mieszkańcy mają 
dziś jakieś swoje małe święto.
Dziecko nadaje ciepłą barwę wypowiadanym w ciągu sylabom: la – la- 
mi.
* Dziecko może spróbować swoich sił jako tłumacz, który podaje 
poprawne imiona. Odgadując, jaka sylaba ukryła się w imieniu, jest w 
stanie ustalić nazwę państwa. Rodzic do każdej wypowiedzianej sylaby 
imienia dodaje la, np. Ola – lala, Kala – siala, Tola – mekla.
Dziecko próbuje odgadnąć imiona i wskazać dodawane sylaby. 

5. Dzieci świata – kolorowanie mapy świata, rozmowa na temat 
mieszkańców różnych kontynentów, wykonanie ćwiczeń w kartach 
pracy.
Dziecko koloruje kontynenty zgodnie z kolorami ich konturów. Próbuje 
odgadnąć, z jakich kontynentów pochodzą dzieci przedstawione na 
ilustracjach.

6. Dzieci w domkach – dzieci na spacer – zabawa orientacyjno – 
porządkowa.
Rodzic wyznacza na podłodze linię  sznurkiem, skakanką lub kredą. 
Proponuje, by dziecko na umówione hasło, np.: Dzieci na spacer! 
Sprawnie stanęło twarzą do rodzica wzdłuż wyznaczonej linii. Na hasło: 
Dzieci w domkach! - dziecko siada na podłodze w siadzie skrzyżnym.

Pogoda – lekcja 6.
Zabawa „Kalambury” (rodzic pokazuje za pomocą gestów dowolny 
wyraz  dotyczący pogody; zadaniem dziecka jest odgadnięcie, jakie 
słowo zostało  zaprezentowane; dla ułatwienia można pokazać karty 
obrazkowe związane z rozwiązaniem zagadki).
Zaśpiewanie piosenki  What's the weather like today? (rodzic odtwarza 
nagranie a dziecko śpiewa  oraz  pokazuje treść utworu za pomocą 
odpowiednich gestów i ruchów.

„Karty pracy” cz. 4, s. 23, kredki
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religia
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Na ostatniej katechezie mówiliśmy o Wniebowstąpieniu 
Pana Jezusa. 

Dzisiaj dowiecie się jaki dar z nieba zesłał Pan Jezus z 
Bogiem Ojcem dla Apostołów i nas wszystkich.

Tym darem jest Duch Święty. W ostatnią niedzielę 
przeżywaliśmy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
nazywaną w naszej tradycji Zielone Świątki.

Zapraszam do zapoznania się z poniższą katechezą. 
Klikamy na poszczególnych slajdach znaczek z 
paluszkiem , który wskaże co należy otworzyć.

https://view.genial.ly/5ec4fdbf6abe8d0d9e5ebea9/inter
active-content-duch-swiety-pierwszy-dar-uwielbionego-
pana-jezusa-klasa-2-jednosc?
fbclid=IwAR0WyUmJav2tD8uaOMDl9P2C3imfyk5szbdLxg
qPILFPzqjckE4Xx1ovPAw

Pozdrawiam!

E. Karczewska
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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.




