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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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

Podróże w nieznane. Letnie marzenia.
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Motylki – zabawa orientacyjno – porządkowa.
Rodzic układa z obręczy trzy „kwiatki” w różnych kolorach. Dziecko to 
„motylek”, który zostaje oznaczony szarfą w jednym z trzech kolorów. 
Na dźwięk np. tamburynu „motylek lata” - biega między „kwiatkami”, 
machając „skrzydełkami”. Na dźwięk np. trójkąta „motylek” przykuca z 
rękami ułożonymi „w skrzydełka” na „płatku kwiatka” w kolorze swojej 
szarfy. Po zabawie rodzic chwali „motylka”, który ładnie latał i nie 
pomylił się w wyborze „płatka”.

2. Pakujemy plecaki – zabawa dydaktyczna, dokonanie wyboru rzeczy 
do spakowania w zależności od celu podróży, wyodrębnianie 
podstawowego zestawu najpotrzebniejszych rzeczy w różnych 
okolicznościach.
Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty potrzebne na wyjazd w różne 
miejsca, są to np.: latarka, zapałki, przybory toaletowe, apteczka, 
dmuchane koło, okulary przeciwsłoneczne, olejek do opalania, mapa, 
kompas. Prosi dziecko, aby wybrało przedmioty, które będą potrzebne 
kolejno: podczas wyjazdu nad morze, w góry, na biwak do lasu. 
Wybrane rzeczy dziecko pakuje do plecaka, opisując w jakich 
okolicznościach mogą być przydatne. Następnie, gdy wszystkie 
przedmioty znajdą się z powrotem na dywanie, dziecko wybiera te z 
nich, które są niezbędne w każdej podróży: przybory toaletowe, 
apteczka, mapa.

3. Bęcek i pies budują zamki z piasku – historyjka obrazkowa, 
opowiadanie o przygodach na plaży.

R. Banaś „Zabawy ruchowe”; 
kolorowe obręcze, szarfa, tamburyn, 
trójkąt, dwa instrumenty muzyczne

plecak, latarka, zapałki, przybory 
toaletowe, apteczka, dmuchane koło, 
okulary przeciwsłoneczne, olejek do 
opalania, mapa, kompas i inne 
przedmioty przydatne w podróży

„Książka” s. 80 - 81
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język angielski

Dziecko ogląda w „Książce” historyjkę obrazkową, a rodzic czyta 
polecenia do każdego obrazka. Dziecko formułuje zakończenie 
historyjki, ustala, co było przyczyną takiego zakończenia, a następnie 
samodzielnie , na podstawie obrazków, tworzy całą opowieść. Rodzic 
zwraca uwagę na poprawne wypowiadanie się pełnymi zdaniami i 
zachowanie kolejności zdarzeń.

4. Letnie marzenia – rozmowa kierowana na temat marzeń realnych i 
tych mało rzeczywistych.
Rodzic zaczyna rozmowę , opowiadając o swoim marzeniu z 
dzieciństwa:
Jak byłam małym dzieckiem, miałam około 4 – 5 lat, często marzyłam.
Jednym z takich marzeń była podróż na bezludną wyspę, aby zobaczyć 
prawdziwą plażę, morze i poczuć gorące słońce. Marzyłam, żeby na 
wyspie powitały mnie różne zwierzęta mówiące ludzkim głosem, które 
byłyby bardzo miłe i gościnne, które traktowałyby mnie jak królową. 
Pragnęłam, aby przygotowały dla mnie wykwintne przyjęcie, następnie 
oprowadziły po wyspie, pokazując swoje skarby. Chciałam, żeby 
wszystko było takie piękne, jakby z bajki i żeby wszyscy byli dla siebie 
bardzo mili. Chciałam na tej wyspie poczuć się wyjątkowo – to było 
moje największe letnie marzenie. 
Następnie pyta dziecko:
Co to jest marzenie? Jakie są twoje letnie marzenia?
Dziecko definiuje pojęcie i opowiada o swoich marzeniach. 

 5. Marzenia – kolorowanie według kodu, wykonanie ćwiczeń na karcie 
pracy.
Dziecko koloruje obrazek na górze strony zgodnie z kodem i opowiada, 
o czym marzy Tomek. W ramce na dole strony rysuje swoje wakacyjne 
marzenia. 

6. Zabawa na plaży – opowieść ruchowa.
Rodzic włącza utwór muzyczny i opisuje zabawy – dziecko naśladuje.
Przykładowe opisy:
 - Przychodzisz na plażę i rozkładasz kocyk.
 - Smarujesz się olejkiem do opalania.
 - Bawisz się piłką plażową, odbijając do siebie w parach.
 - Wbiegasz do morza, podskakujesz z falami.
 - Pochylasz się i zbierasz muszelki.
 Gdy muzyka przestanie grać, dziecko nieruchomieje.

Powtórzenie rymowanek: Let's count!; I am a robot; The weather 

„Karty pracy” cz. 4, s. 29, kredki

utwór „Zabawa na plaży”

teksty rymowanek



religia

chant.
Dziecko słucha tekstów rymowanek i powtarza je (na zasadzie echa lub 
z pamięci) i wybiera ulubioną rymowankę, którą recytuje.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Przed nami czas wakacji, czas odpoczynku, czas nawiązania 
relacji z innymi ludźmi. Podczas podróży wakacyjnych nie 
zapominajmy jednak o Panu Bogu, który czeka na nas każdego 
dnia i pragnie być naszym przyjacielem.

Zachęcam do zapoznania się z poniższą katechezą na temat 
przyjaźni z Panem Jezusem.

https://view.genial.ly/5eea22e5dbb68d0d92c54d47?
fbclid=IwAR2u6sn5ATkmhUSTvmCBsvDIjgNnKjr8PSwj3l2k7JqM_b
61816vjgLH-nk 
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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.


