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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 czerwca 2020 roku - piątek
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

Wszędzie mieszkają dzieci.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Przywitajmy się – zabawa ruchowa.
Dziecko maszeruje przy muzyce w różnych kierunkach. Pauza jest 
sygnałem do zatrzymania się. Rodzic wydaje wówczas polecenie, jakimi
częściami ciała dziecko ma się przywitać (dotknąć), np. Witamy się 
plecami, łokciami, kolanami, stopami. Dziecko podchodzi do najbliżej 
stojącej osoby i wykonuje polecenie prowadzącego. Pojawienie się 
muzyki oznacza ponowne poruszanie się krokiem marszowym.

2. Moja dłoń – wysłuchanie wiersza z pokazywaniem poszczególnych 
palców, nazywanie ich, zginanie, zapamiętanie ich nazw.

Moja dłoń
Przy każdej ręce
Palców jest pięć.
Przelicz je wszystkie,
Jeśli masz chęć!

Pierwszy malutki,
Śmiesznie się zgina.
Patrząc na niego - 
Śmieje się mina!

Drugi serdeczny,
Często się stroi.
Niczego w życiu 
On się nie boi.

„Pod sztandarem pokoju” F. 
Nowowiejski
https://www.youtube.com/watch?
v=VD554SfYAuA 

„Moja dłoń”[w:] „Plan pracy dla 
przedszkola – grupy młodsze”,
Wydawnictwo Raabe

Anna Piechota

mailto:palecznica@poczta.fm,
https://www.youtube.com/watch?v=VD554SfYAuA
https://www.youtube.com/watch?v=VD554SfYAuA
http://www.sppalecznica.pl/
mailto:palecznica@poczta.fm,


Trzeci środkowy,
Wysoki taki,
Niczym przy szosie,
Drogowe znaki.

Kolejny, czwarty
Też jest niezbędny.
Grozi – gdy trzeba,
Wskazuje błędy!

Piąty – zwą kciukiem.
Jest bardzo ważny!
Choć jego wygląd...
Niezbyt poważny.

Przy każdej ręce,
Palców jest pięć.
Przelicz je wszystkie, 
Jeśli masz chęć!

Rodzic pierwszy raz recytuje wiersz, unosząc po kolei wszystkie palce, o 
których mowa w tekście. Podczas kolejnej recytacji dziecko wskazuje 
swoje palce, najpierw jednej dłoni, potem drugiej, następnie 
jednocześnie obu dłoni. W następnej kolejności, w celu utrwalenia, 
rodzic pokazuje dowolny palec, a dziecko podaje jego nazwę.

3. Filip i list do przyjaciela – praca z „Książką”.
Rodzic czyta dziecku opowiadanie i zachęca do rozmowy kierowanej 
pytaniami:
 - W jaki sposób Filip skontaktował się z Kubą?
 - Kiedy można powiedzieć, że ktoś jest prawdziwym przyjacielem?
 - Czy możliwa jest przyjaźń na odległość? W jaki sposób należy ją 
pielęgnować?
Dziecko odpowiada na pytania rodzica i odwołuje się do własnych 
przeżyć i obserwacji.

4. Co to jest przyjaźń? - rozmowa na temat pozytywnych uczuć i emocji.
Rodzic zachęca dziecko, by spróbowało ustalić, kto jest  jego 
przyjacielem w grupie rówieśniczej. Wspólnie analizuje z dzieckiem 
sytuacje świadczące o lojalności i wzajemnej sympatii (wspólne zabawy,
wyjścia pozaprzedszkolne, zainteresowania). Dziecko opowiada o 
przyjacielu bądź przyjaciołach i sytuacjach, które udowodniły ich 

„Książka” s. 76 - 77



język angielski

bliskość i zaangażowanie.

5. Kotek pod płotek – zabawa ruchowa z czworakowaniem.
Dziecko, czworakując, porusza się swobodnie po pokoju i naśladuje 
kota. Słysząc hasło: Uwaga pies! Kotek na płotek! - zajmuje miejsce na 
podwyższeniu (puf, krzesło) i zastyga w bezruchu, a na hasło: Kotek pod
płotek! Myszka! - kładzie się i czołga, próbując złapać mysz.

6. Koperta – składanie kopert z papierowych kwadratów.
Rodzic prezentuje dziecku papierową kopertę wykonaną z kartki. Zadaje
pytania:
 - Jak myślisz, co to jest? Do czego służy koperta?
 - Z czego jest zrobiona?
 - Gdzie można kupić koperty?
 - Jak myślisz, czy można samemu zrobić kopertę?
Dziecko próbuje składać kartkę tak, by powstała prezentowana forma. 
W razie potrzeby rodzic pokazuje kolejne etapy tworzenia koperty 
(składanie do siebie przeciwległych końców, sklejanie). Następnie 
dziecko w prawym górnym rogu rysuje wzór znaczka pocztowego, a 
kształt obrysowuje flamastrem linią falistą według wzoru.

Pogoda – lekcja 7.
Przypomnienie piosenki „What's the weather like  today?” - rodzic 
odtwarza nagranie i zachęca dziecko do śpiewania i pokazywania treści 
utworu za pomocą gestów. 
Zabawa „Podaj kartę” - dziecko siada  przy stoliku , na którym leżą karty
obrazkowe zwrócone rysunkiem do dołu. Następnie przekłada obrazki 
jeden pod drugi. Na hasło: Stop! - powinno odwrócić kartę, która jest na
górze i nazwać po angielsku ukazane na niej elementy

kwadraty z papieru, klej, kredki,
 flamastry, znaczki pocztowe na wzór

tekst piosenki, karty obrazkowe





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.


