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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

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

Najlepsza jest wspólna zabawa.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Najlepsza jest wspólna zabawa – zabawa orientacyjno – 
porządkowa.
Dziecko siada w siadzie płaskim rozkrocznym i trzyma przed sobą piłkę. 
Na hasło: Start! - odwraca się w prawo i podaje ją rodzicowi siedzącemu
za nim (może ją również podawać w inny sposób, np. nad głową).

2. Koniki – zabawa logopedyczna przy wierszu „ Koniki” A. Kamieńskiej; 
gimnastyka narządów mowy.
Rodzic czyta dziecku wiersz, po czym proponuje zabawę – inscenizację 
wiersza, w której „aktorami” będą tylko buzia i język. Ponownie 
odczytuje wiersz, jednocześnie  demonstruje sposób przedstawienia 
treści wiersza; za każdym razem dziecko powtarza za prowadzącym.

Koniki
Cwałowały czerwone koniki. (kląskanie językiem, szybko)
Kopytkami biły, pędziły. (uderzenie czubkiem języka o podniebienie 
górne)
Przesadzały bystre strumyki,
Po kamieniach, po drogach dudniły.
I po lesie, i po łące i po moście. (przesuwanie języka po zewnętrznej 
powierzchni zębów górnych, potem dolnych; następnie to samo po 
wewnętrznej powierzchni zębów)
W kłus, galopem, cwałem – przez powietrze. (kląskanie – najpierw 
wolno, potem coraz szybciej)
I parskały, że będą goście. (parskanie, wargi wibrują)
I uszami strzygły na wietrze. (szybkie ruchy języka od jednego kącika ust

piłka
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religia

do drugiego, bez opierania na wardze)
A były to koniki z piernika,
 Lukrowane, cukrem osypane.
Kiedy im się znudziło brykać,
Poszły prosto do buzi – same. (przesuwanie czubka języka od górnych 
zębów aż do gardła; następnie naśladowanie ruchów żucia – ruchy 
żuchwy; na koniec oblizywanie czubkiem języka warg – ruchy okrężne)

3. Podajmy sobie ręce – nauka piosenki, zabawa ruchowa przy 
piosence.
Rodzic prosi dziecko o opowiedzenie treści piosenki, wyjaśnienie sensu i
znaczenia trudniejszych wyrazów. Następnie zaprasza do zabawy 
ruchowej przy piosence. Podczas zwrotek dziecko swobodnie porusza 
się po pokoju. W czasie refrenu stara się szybko znaleźć sobie partnera, 
z którym, trzymając się za ręce, wesoło podskakują w małym kółku.

4. Pajacyk – wykonanie pajacyka z „Wycinanek – składanek”.
Rodzic przygotowuje materiały, które będą potrzebne do zrobienia 
pajacyka. Dziecko, wskazując i nazywając materiały, przygotowuje 
miejsce do pracy i – po omówieniu kolejnych czynności – realizuje 
polecenia rodzica. Wypycha elementy pajacyka, ozdabia jego ubranie i 
skleja je zgodnie z instrukcją. Następnie składa i przykleja nogi oraz 
wykonuje ręce pajacyka np. z drucików kreatywnych. Dziecko dba o 
dokładność i estetykę pracy. Po zakończeniu dziecko porządkuje 
miejsce pracy.

 5. Słucham i reaguję – zabawa ruchowa.
Rodzic  przypisuje dziecku  różne nazwy zwierząt. Dziecko siada na 
krzesełku a rodzic wypowiada nazwę zwierzęcia i czynność, jaką ono 
wykonuje, np.: lew ryczy. Dziecko - „lew” wstaje i biega dookoła 
krzesełka rycząc jak lew, a potem siada. Rodzic wydaje kolejne 
polecenia: koń parska, gołąb grucha, małpa skacze, mucha bzyczy itp.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przeżywamy obecnie miesiąc czerwiec. Miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Pan Jezus bardzo kocha 
wszystkich ludzi. Mówimy ‘ że Jego serce jest otwarte dla 
wszystkich. 

Zapraszam do zapoznania się z poniższą katechezą.

piosenka „Podajmy sobie ręce”

„Wycinanki – składanki” - „Pajacyk” 
(nr 23), druciki kreatywne, klej, kredki

krzesełko

E. Karczewska



 

https://view.genial.ly/5ece088af568220d50757389/interactive-
image-serce-jezusa-zrodlem-milosci-i-dobroci?
fbclid=IwAR0tD9N0TBqJHKRn-
h8dmStrUqWdM_I5R_SZQ8kE56h-mzSqrNM2uPZPJhM

Pozdrawiam!
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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.




