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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 09 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

Proszę słonia
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Słonie, małpy, węże – zabawa muzyczno – ruchowa.
Rodzic akompaniuje do zabawy na tamburynie. Gdy gra wolno, dziecko 
naśladuje ruchem słonia. Szybsze tempo rytmicznych uderzeń zaprasza 
do poruszania się jak skacząca małpka, natomiast dźwięk tamburynu 
wydobyty przez potrząsanie oznacza pełzanie po podłodze – 
naśladowanie węża.

2. Odgłosy egzotycznych zwierząt – zagadki słuchowe, odgadywanie 
głosów zwierząt.
Rodzic prezentuje nagrania z głosami dzikich zwierząt. Zadaniem 
dziecka jest rozpoznanie zwierzęcia po charakterystycznych dźwiękach i
wskazanie odpowiedniego obrazka – rozwiązania. W toku zabawy 
rodzic może utrudnić dziecku zadanie, np. przez coraz krótszą lub 
cichszą prezentację nagranych odgłosów.

3. Przyroda dzika nieodkryta – oglądanie zdjęć i rysunków 
przedstawiających egzotyczne miejsca na ziemi oraz ich dzikich 
mieszkańców  - zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
Dziecko siedzi przy stoliku lub na dywanie i ogląda zdjęcia egzotycznych 
miejsc i dzikich zwierząt. Rodzic zadaje pytania:
 - Jakie zwierzęta widzisz na ilustracji?
 - Czy któreś z tych zwierząt mieszka również u nas, w naszym kraju, na 
naszym kontynencie?
 - Jak myślicie, dlaczego one żyją w takich egzotycznych miejscach?

4. Uszka w górę, słoniku – wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej o 

tamburyn

„Odgłosy egzotycznych zwierząt”,
obrazki przedstawiające dzikie 
zwierzęta

albumy przyrodnicze

Anna Piechota
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przygodach niesfornego słonika i rozmowa na ich temat.

Uszka w górę, słoniku
Mały słonik nieustannie 
Figle płatał wszystkim wkoło
I zwierzętom na sawannie
Było zwykle z nim wesoło.
Lecz gdy w żartach przebrał miarę,
Często spokój czyjś naruszył,
Potem miał zabawną karę:
Łaskotanie, ha,ha! W uszy!
Bo ten nasz urwisek słodki,
Za uszami miał łaskotki!

Kiedy wujcio hipopotam
Chce odpocząć i podrzemać,
Bierze zwykle kąpiel z błota,
Lecz...spokoju wujcio nie ma.

Bo słoniątko bez litości
Trąbi głośno na wujaszka:
- Czemu wujek tak się złości...?
Czy się nie zna na igraszkach?!
Jeśli słonik nie przestanie,
Zaraz będzie łaskotanie!

Urszula Kozłowska
Po przeczytaniu wiersza rodzic rozpoczyna rozmowę z dzieckiem.
Przykładowe pytania:
 - Co robił mały słonik innym zwierzętom?
 - Jaką karę za figle dostawał słonik?
 - Dlaczego karą dla słonika było łaskotanie w uszy?

5. Słoń – ćwiczenie z kinezjologii edukacyjnej według P. Dennisona.
Dziecko stoi z kolanami lekko rozstawionymi, głową położoną na 
ramieniu ( można włożyć kartkę między ramię a głowę), oczy ma 
otwarte. Dziecko kreśli ręką e powietrzu leniwą ósemkę. Podczas 
rysowania porusza całą górną połową ciała. Dziecko rysuje ósemki po 
trzy razy każdą ręką.

6. Słoniowe ucho słyszy... - zabawa językowa.
Rodzic przekazuje dziecku na ucho sylabę, np. „ma”. Dziecko to 

ew. kartka dla dziecka



 

język angielski

Religia

„słoniowe ucho”, które ma za zadanie powtórzyć usłyszaną sylabę na 
głos i zapamiętać ją. Następnie rodzic podaje kolejną sylabę, np. „ma”. 
„Słoniowe ucho „ wypowiada ją na głos i dodaje do zapamiętanej, 
tworząc wyraz „mama”. Następuje zmiana osoby, która będzie 
„słoniowym uchem”.
* Ważne jest, aby wyrazy były dwusylabowe.

Pogoda – lekcja 7.
Gra planszowa (gracze ustawiają pionki na starcie; kolejno rzucają 
kostką, by ustalić liczbę pól, które mogą pokonać na planszy; po 
przesunięciu pionka osoba ta musi nazwać po angielsku element 
ukazany na karcie. Jeśli nie pamięta danego wyrazu, może poprosić o 
pomoc słowami: Help, please. Jeżeli gracz nie poda właściwej nazwy, 
będzie musiał się cofnąć o liczbę pól ustaloną rzutem kostką. Wygrywa 
osoba, która jako pierwsza dotrze do mety.
Rymowanka I won, I lost (recytacja po zakończeniu gry).

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W najbliższy czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Bożego 
Ciała. W tej uroczystości chcemy uczcić i uwielbić Pana Jezusa 
pod postacią chleba. 

Zapraszam do otwarcia poniższego linku. Zadań z ostatniego 
slajdu nie musicie wykonywać.

https://view.genial.ly/5ebfd0908e243b0d5a330d9e/guide-boze-
cialo-kl-2?fbclid=IwAR2iaNHHF-
MvQdjFJWGGexth1BmFVWHTQ_16cogY8eVpom-
M_vZ8jk5QkXc

Pana Jezusa w Chlebie eucharystycznym możemy uwielbiać 
poprzez: modlitwę, śpiew, skupienie, dobre zachowanie. 

Pozdrawiam!

plansza do gry, pionki, kostka, karty 
obrazkowe prezentujące wyrazy z 
rozdziału siódmego

Elżbieta 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.




