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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 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

Wesoły świat dzieci
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Karuzela – zabawa  muzyczno – ruchowa, słuchanie piosenki, 
omówienie jej treści i tempa.
Dziecko staje na dywanie, kładzie ręce na biodrach. Podczas pierwszej 
zwrotki miarowo wysuwa na przemian raz jedną, raz drugą nogę, 
stawiając ją na pięcie. Druga zwrotka jest sygnałem do „ruszenia 
karuzeli”. Dziecko wolno idzie po kole i odpowiednio do muzyki 
stopniowo przyspiesza. W trzeciej zwrotce dziecko cwałuje, w czwartej 
stopniowo zwalnia , do całkowitego zatrzymania się. 
* Dziecko może nauczyć się słów piosenki i śpiewać w trakcie zabawy  - 
ale bez trzeciej zwrotki, kiedy tempo jest zbyt szybkie.

2. Co lubię najbardziej? - nagranie i odsłuchiwanie wypowiedzi dzieci.
Rodzic podchodzi do dziecka, zadaje pytanie i nagrywa odpowiedź na 
dyktafon lub magnetofon. Proponuje zestaw pytań:
 - Jaka jest  twoja ulubiona potrawa?
 - Jakie lody lubisz najbardziej?
 - Jaki jest twój ulubiony kolor?
 - Jak ma na imię twój brat (twoja siostra)?
Podczas nagrania jeden z domowników powinien mieć zasłonięte uszy, 
by nie podsłuchiwać odpowiedzi. Po nagraniu rodzic prosi domownika o
zgadywanie, jak brzmiały odpowiedzi dziecka. Gdy padną propozycje, 
wspólnie liczą, ilu poprawnych odpowiedzi udzielił.

3. Co najbardziej lubią dzieci? - wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej, 
wypowiadanie się na temat osobistych preferencji w różnych 
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dziedzinach życia, np. dotyczących jedzenia.

Co najbardziej lubią dzieci
Co najbardziej lubią dzieci?
Lubią, kiedy słońce świeci!
Bo zależnie od pogody,
nie ma lodów...lub są lody.

Kiedy jest na dworze plucha,
to na zimne mama dmucha
i przekonać nas się stara,
że złapiemy katar zaraz.

O co , mamo, tyle krzyku?
O tę słodycz na języku?!

Mama płacz podnosi wielki,
że zmienimy się w sopelki
i na samą myśl dygoce...
 - Może zjedzcie dziś owoce?
Może ciastka, budyń, kisiel?
To, kochani, zdaje mi się,
lepiej wyjdzie wam na zdrowie...
Oj, ta mama, jak coś powie!

O co mamo tyle krzyku?
O tę słodycz na języku?!

Lecz w upale dla ochłody
nawet mama liże lody
i w ogóle się nie złości
o mrożone te pyszności.

Sama zjada ich dość sporo,
wciąż się dziwiąc, skąd się biorą
nasze śmiechy i chichoty...
Ale chyba już wie o tym...

Że nie warto robić krzyku
o tę słodycz na języku!

Urszula Kozłowska



 Dziecko wspólnie z rodzicem zastanawiają się, czy dorośli i dzieci zawsze
lubią to samo i czym kierują się przy wyborze.

4. Mandala – ćwiczenie grafomotoryczne, kolorowanie mandali według 
kodu (karta pracy).
Dziecko nazywa owoce i słodycze narysowane na mandali, a następnie 
koloruje je według kodu.

5. Wesoły świat dzieci – zestaw ogólnorozwojowych ćwiczeń 
gimnastycznych z wykorzystaniem skakanki.
Rodzic podaje dziecku skakankę i zachęca do wspólnego wykonywania 
zadań.
1. „Helikoptery” - zataczanie obszernych kół złożoną na dwie lub cztery 
części skakanką: nad głową, przed sobą, z prawej i lewej strony, w 
miejscu, w marszu i w biegu.
2. „Wiatraki” - dziecko stoi w rozkroku. W rękach, ułożonych 
równolegle do boku, trzyma skakankę złożoną podwójnie za plecami i 
wykonuje opad tułowia w przód z pogłębieniem.
3. „Taniec wygibaniec” - dowolne ćwiczenia tułowia, ze skakanką, 
według pomysłu i inwencji dziecka.
4. „Pajacyk” - dziecko w siadzie prostym przekłada skakankę za stopy, a 
następnie, trzymając ją obiema rękami, unosi nogi do siadu 
równoważnego.
5. „Zaczarowany ołówek” - dziecko w przysiadzie układa ze skakanki 
sylwety figur geometrycznych, cyfr i liter.
6. „Spaghetti” - dziecko, leżąc, okręca się skakanką, a następnie 
odkręca.

6. Wywiad – zabawa w reporterów.
Dziecko wspólnie z rodzicem przeprowadza wywiad z domownikiem na 
temat jego preferencji żywieniowych oraz czynności życia codziennego.
Przykładowe pytania:
 - Jak masz na imię?
 - Jaki jest twój ulubiony kolor?
 - Jakie jest twoje ulubione danie?
 - Jaką lubisz porę roku?
 - W co najbardziej lubisz się bawić?

7. Po wąskiej dróżce – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
Rodzic zachęca dziecko, by wyobraziło sobie, że spaceruje po wąskiej 
ścieżce. Układa skakankę w dowolny kształt  i zachęca, by dziecko 
pokonało drogę. Pilnuje, żeby dziecko zachowało prawidłową postawę 
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język angielski

(wyprostowane ramiona, proste plecy) i dokładnie wykonywało 
zadanie.

Pogoda – lekcja 7.
Powtórzenie rymowanki „The weather chant” (rodzic prezentuje 
nagranie i zachęca dziecko do recytacji oraz pokazywania treści tekstu 
za pomocą gestów).
Tworzenie miniksiążeczki (dziecko otwiera Playbook na stronie 71, 
wypycha poszczególne obrazki , a następnie zgina je wzdłuż 
wyznaczonych linii; Na okładce miniksiążeczki, podpisuje  się na stronie 
tytułowej i koloruje ją. Jeśli dziecko ma trudności z wykonaniem zadania
pomaga mu rodzic.

tekst rymowanki, Playbook, s. 71



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.




