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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 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

Małpie figle. Oko w oko z wężem.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Podskocz, klaśnij, tupnij – zabawa rytmiczna.
Rodzic  rozkłada na dywanie  12 patyczków w trzech kolorach: 
czerwonym, żółtym, zielonym. Dziecko do konkretnego koloru dobiera 
czynność: podskok, klaśnięcie, tupnięcie, np. kolor zielony – podskok, 
kolor czerwony – klaśnięcie, kolor żółty – tupnięcie. Po dobraniu koloru 
do czynności dziecko układa ciąg kolorowych patyczków, a następnie 
zadaniem dziecka jest przedstawienie ułożonego rytmu za pomocą 
ruchu (np. zielony, zielony, żółty, czerwony, czerwony, czerwony = 
podskok, podskok, tupnięcie, klaśnięcie, klaśnięcie, klaśnięcie).

2. Czy znasz to zwierzę? - rozwiązywanie zagadek tekstowych o 
egzotycznych zwierzętach, wskazywanie odpowiedzi na ilustracji w 
„Książce”.
Dziecko słucha opowiadania z „Książki”. Rodzic zadaje pytania 
zachęcające dziecko do wypowiedzi na temat tekstu:
- O jakich zwierzętach jest mowa w wierszach, których wysłuchałeś / 
łaś?
 - Czy potrafisz pokazać te zwierzęta na obrazkach?
 - Jak myślisz, czy te zwierzęta żyją w naszym kraju, w lesie, w parku?
 - Jeśli nie, to gdzie można je spotkać, zobaczyć?
Następnie rodzic poleca dziecku: Narysuj jedno egzotyczne zwierzę – to,
które najbardziej ci się podoba.

3. Zwisające liany – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na zawieszone 
nici, włóczki, sznurki różnej grubości.
Rodzic  rozwiesza w różnych miejscach w pokoju – wyżej, niżej, między 
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krzesłami, sprzętami  - różnej długości i grubości nitki, tasiemki, sznurki.
Proponuje dziecku zabawę w figlarne zwierzęta z dżungli. Zwierzątka 
skaczą, bawią się, ale na hasło: Liany się kołyszą! - zatrzymują się i 
szukają najbliższych lian. Zaczyna się dmuchanie. Rodzic mówi: Liany 
kołyszą się coraz mocniej! - dziecko dmucha z coraz większą siłą. Na 
hasło: Zwierzęta bawią się! - dziecko przerywa dmuchanie i znowu bawi
się, skacze. Na ponowne hasło: Liany się kołyszą leciutko – dziecko 
dmucha na najbliższe liany. Czasem wymaga to np. położenia się na 
brzuchu jeśli liany wiszą nisko, lub dmuchania do góry. Na hasło: Liany 
kołyszą się coraz mocniej! - dziecko dmucha mocniej. Na koniec rodzic 
pyta: Które liany jeszcze się nie kołysały?. Dziecko szuka tych 
sznureczków, tasiemek itp., na które jeszcze nie dmuchało, i stara się 
wprawić je w ruch.
* Za każdym razem należy przypomnieć dziecku o spokojnym, głębokim 
wdechu.

4. Węże – poznanie różnych gatunków węży, ich środowiska życia, 
wskazywanie różnic w ich wyglądzie, kreślenie linii w kształcie litery 
„s”na dużych powierzchniach.
Rodzic wspólnie z dzieckiem ogląda atlas z różnymi gatunkami węży 
(ilustracje przedstawiające boa dusiciela, kobrę, żmiję zygzakowatą, 
zaskrońca pospolitego oraz środowiska ich życia: łąka/ trawnik  (kobra), 
las tropikalny/ dżungla (boa), skały/kamienie (żmija), las/ droga 
(zaskroniec). Dziecko porównuje węże i wskazuje na podobieństwa i 
różnice w ich wyglądzie. Na zakończenie dziecko kreśli palcami na 
dywanie, a następnie w powietrzu , linie w kształcie litery „s”.

 5. Kolorowy wąż – doskonalenie spostrzegawczości (karta pracy).
Dziecko ogląda dwa obrazki i zaznacza siedem szczegółów, którymi się 
one różnią.

6. Małpia przygoda – nauka piosenki, zabawa przy piosence.
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat piosenki:
 - Jaki nastrój ma piosenka?
 - O czym opowiada?
Rodzic prezentuje fragmenty piosenki – dziecko je powtarza, a 
następnie śpiewa poznaną część piosenki, np. całą zwrotkę. Następnie 
prostymi ruchami, gestami i mimiką ilustruje jej treść.

7. Rajstopowy wąż – zajęcia plastyczno – techniczne.
Rodzic podaje dziecku jedną nogawkę rajstopy. Dziecko  wypycha ją 
watą. Na końcu nogawki rodzic zawiązuje supeł, który będzie imitował 

atlas węży/ ilustracje węży

„Karty pracy” cz. 4, s. 26

piosenka „Małpia przygoda”

rajstopy, wata, oczy do przyklejenia, 
klej, nożyczki, mazaki



religia

język węża. Dziecko dokleja oczy i  rajstopowy wąż jest gotowy. Można 
także pozwolić dziecku pomalować węża mazakami,  np. dorysować 
zygzaki.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Nawiązując do Uroczystości Bożego Ciała zachęcam dzieci do 
ułożenia dywanu dla Pana Jezusa. Przesyłam poniżej link.

https://view.genial.ly/5ed242249be45e112004d3cd/interactive-
content-boze-cialo-procesja?
fbclid=IwAR2t4tp_C_AKVxzsX1Xw2hoF5MmvCrbhTUTKT3js
1OzbUGPgFNfLt6TPlXg

Pozdrawiam!

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.


