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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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

Odwiedzamy zwierzęta w zoo.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Toczenie obręczy – zabawa ruchowa.
Dziecko staje w kole z domownikami. W środku stoi rodzic z obręczą. 
Rodzic toczy obręcz ze środka koła do każdego po kolei i przyjmuje ją z 
powrotem. Odległość początkowo mała, trzy kroki. Po opanowaniu 
przez dziecko umiejętności łapania i toczenia obręczy odległość można 
zwiększyć.

2. W zoo – wysłuchanie wiersza D. Wawiłow, rozmowa kierowana na 
temat jego treści, wymienianie zwierząt występujących w utworze, 
wypowiedzi dziecka na temat tego typu ogrodów.

Zoo
W zoo jest wesoło,
ludzie chodzą wkoło,
byk ma duże rogi,
bocian nie ma nogi,
foka siedzi w stawie,
nie widać jej prawie.
Słonie wodę piją,
niedźwiedzie się biją,
sowa w domku siedzi,
boi się niedźwiedzi.
Ale najładniejsze
 są zielone rybki,
patrzą sobie na mnie
zza zielonej szybki

Koło hula - hoop

D. Wawiłow „Zoo”

Anna Piechota
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i zębów nie mają,
i rogów nie mają,
i tylko tak sobie
pływają, pływają,
pływają, pływają
i się uśmiechają...

Danuta Wawiłow

Po przeczytaniu wiersza rodzic rozpoczyna rozmowę z dzieckiem. 
Przykładowe pytania:
 - O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu?
 - Czego nie ma bocian? Gdzie siedzi foka? Co piją słonie?
 - Jakie zwierzęta są najładniejsze? Dlaczego?
 - Czy ty byłeś/łaś w zoo? Jeśli tak, to co ci się tam najbardziej 
podobało? Dlaczego?

3. Jakie to zwierzę? - wykonanie ćwiczenia na karcie pracy, 
dopasowywanie fragmentu skóry, sierści lub piór do zwierzęcia. 
Dziecko nazywa zwierzęta, opisuje ich sierść, umaszczenie i łączy z 
odpowiednimi wzorami.

4. Krokodyl i małpa – wykonanie goryla i krokodyla z „Wycinanek – 
składanek”.
Dziecko wypycha sylwety zwierząt i zagina je zgodnie z instrukcją. 
Odgina łuski na grzbiecie krokodyla. Dodatkowo rodzic może 
zaproponować dziecku wykonanie palm (liście z kolorowego papieru 
lub zielonej krepiny, a pień z plasteliny) i zbudowanie z nich dżungli dla 
zwierząt.

5. Małpia przygoda – utrwalenie piosenki, zabawa inscenizowana przy 
piosence.
Dziecko wykonując piosenkę wciela się w rolę małpy i tygrysa, i 
odpowiednio , ruchem i gestem, przedstawia treść piosenki.

6. Zoo – masażyk wg M. Bogdanowicz do wiersza B. Kołodziejskiego.
Dziecko leży na brzuchu a rodzic siedzi obok. Rodzic czyta wiersz i 
wykonuje masaż dziecku.
* Uwaga! Masaż ma być delikatny i przyjemny.

Tu w zoo zawsze jest wesoło, (dziecko leży na brzuchu)
tutaj małpki skaczą wkoło, (wykonujemy na jego plecach ruchy 

„Karty pracy” cz. 4, s. 27, kredki

„Wycinanki – składanki” - „Krokodyl i 
małpa” (nr 24), ew. kolorowy papier, 
zielona krepina, platelina

piosenka „Małpia przygoda”

„Zoo” - masażyk do wiersza B. 
Kołodziejskiego



język angielski

 

naśladujące skoki po okręgu)
tutaj ciężko chodzą słonie, (naciskamy płaskimi dłońmi)
biegną zebry niczym konie, (lekko stukamy pięściami)
żółwie wolno ścieżką człapią, (powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie)
w wodzie złote rybki chlapią. (muskamy raz wierzchem, raz wewnętrzną
stroną dłoni)
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
ciągle sobie coś tam pierze.(pocieramy rękami naśladując pranie)
Struś dostojnie w koło chodzi, (powoli kroczymy dwoma palcami)
spieszyć mu się nie uchodzi.
A w najdalszej części zoo
dwa leniwce się gramolą, (wolno posuwamy dłonie od boków ku 
środkowi)
wolno wchodząc na dwa drzewa,(posuwamy dłonie od dołu ku górze)
gdzie się każdy z nich wygrzewa (zatrzymujemy dłonie)
i zapada w sen głęboki...

Bolesław Kołodziejski

Pogoda – lekcja 8.
Wykonanie piosenki „What's the weather like today?” (śpiewanie i 
pokazywanie treści utworu za pomocą odpowiednich gestów i ruchów).
Powtórzenie słownictwa ( dziecko otrzymuje wszystkie karty obrazkowe
prezentujące słownictwo z rozdziału siódmego/ słowniczek; rodzic 
wskazuje na poszczególne obrazki  i zachęca dziecko, aby głośno 
wypowiadało nazwy przedstawionych elementów. Na koniec rodzic 
zwraca uwagę na trzy rysunki ukazujące Play Boxa i prosi , aby dziecko 
pokolorowało odpowiedni obrazek, w zależności od tego, jak ocenia 
swoją znajomość słownictwa z rozdziału siódmego.

piosenka, wydrukowane słowniczki z 
wyrazami z rozdziału siódmego







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.


