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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 czerwca 2020 roku - czwartek
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

Cieszę się, że cię widzę.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Po wąskiej dróżce – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
Dziecko wyobraża sobie, że spaceruje po wąskiej ścieżce. Rodzic układa
skakankę w dowolny kształt i zachęca, by dziecko pokonywało drogę. 
Pilnuje, by dziecko zachowało prawidłową postawę (wyprostowane 
ramiona, proste plecy) i dokładnie wykonywało zadanie.

2. Mieszkańcy świata – oglądanie zdjęć dzieci i dorosłych z różnych 
stron świata. 
Dziecko ogląda fotografie przedstawiające dzieci i dorosłych z całego 
świata. Uważnie obserwuje oraz wskazuje podobieństwa (różnice) 
wśród przedstawicieli różnych ras i narodowości (np. nazywa odcień 
skóry, opisuje budowę ciała). Wskazuje mieszkańca Afryki, Azjatę, 
Eskimosa, Indianina. Rodzic tłumaczy dziecku, że mimo różnic w 
wyglądzie każde dziecko potrzebuje miłości i przyjaźni, a wygląd nie 
może być powodem odtrącenia kogokolwiek.

3. „Człowiek” - wysłuchanie wiersza M. Mazan i nauka rozpoznawania i 
nazywania ciała ludzkiego.

Człowiek
Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy.
Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy.
To jest włosów sto tysięcy albo więcej.
Oczy, usta, nos i uszy, szyja, ręce.
To jest brzuch, taki brzuch,
co na nogach stoi dwóch.

Skakanki/ sznurek do oznaczenia linii 

prasa kolorowa, książki 
przedstawiające ludzi – 
przedstawicieli różnych ras

M. Mazan „Człowiek”

Anna Piechota
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język angielski

To są stopy i już koniec. Chcecie więcej?
Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy.
Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy...
Maciejka Mazan

Rodzic pierwszy raz recytuje wiersz, wskazując po kolei na sobie 
wszystkie części ciała wymienione w tekście. Przy kolejnej recytacji 
dziecko wskazuje części ciała na sobie samym, następnie na rodzicu.

4. Zmysły – rozmowa o zmysłach słuchu, wzroku i smaku (karta pracy).
Dziecko ogląda symbole i nazywa je. Rodzic opowiada o zmysłach, 
którymi poznajemy otoczenie. Dziecko podaje przykłady zjawisk, 
przedmiotów i doznań, które rozpoznają omawiane zmysły, oraz wkleja 
obok symboli odpowiednie ilustracje.

5. Portret przyjaciela – malowanie farbami plakatowymi na 
jednorazowych talerzykach kartonowych.
Rodzic zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi opisujących 
dokładny wygląd najlepszego przyjaciela. Dziecko opisuje postać, 
zachowując dbałość o szczegóły, a następnie maluje portret na 
jednorazowym papierowym talerzu. Mimo niewielkiego formatu i 
trudnej techniki, stara się dbać o szczegóły. Po wyschnięciu portretu 
dziecko przymocowuje dodatkowe elementy, np. włosy ze sznurków czy
papierowych pasków.

6. Podajmy sobie ręce – utrwalenie piosenki, zabawa przy piosence.
Podczas zwrotek dziecko swobodnie porusza się po pokoju. Gdy 
rozpoczyna się refren, stara się szybko znaleźć sobie partnera, z którym,
trzymając się za ręce, wesoło podskakują w kółku.

7. Portret przyjaciela – drugi etap pracy plastycznej.
Po wyschnięciu portretu rodzic proponuje, by dziecko dokleiło lub 
doczepiło włosy z różnego rodzaju materiałów: resztek włóczki, pasków 
papieru, gazet.

Pogoda – lekcja 6.
Przypomnienie historyjki obrazkowej „Play Box and the alien family”
Karta z ćwiczeniem (zadanie polega na dowolnym pokolorowaniu 
obrazka).

„Karty pracy” cz.4, s.24

talerzyki jednorazowe, farby 
plakatowe

piosenka „Podajmy sobie ręce”

paski papieru, gazet, włóczka, sznurki,
długie nici, zszywacz, klej

tekst historyjki, karta



      







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.


