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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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

Bezpieczne wakacje
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Kto do mnie rzuci? - zabawa ruchowa z celowaniem i rzucaniem.
Dziecko dobiera się w parę z domownikiem  (rodzicem, rodzeństwem). 
Stają w odległości 3 – 5 kroków przodem do siebie i na przemian rzucają
i chwytają piłkę. 

2. Wakacyjny kolaż – praca plastyczna.
Dziecko wycina ilustracje o tematyce wakacyjnej z czasopism, folderów 
i nakleja je na karton A3. Brakujące elementy dorysowuje kredkami. Na 
zakończenie dziecko opowiada o swojej pracy.

3. Skąd wyruszamy? - łączenie z nazwami środków lokomocji 
odpowiednich nazw miejsc.
Rodzic umieszcza na stoliku/ dywanie obrazki przedstawiające miejsca, 
z których można wyruszyć w podróż. Dziecko podaje ich nazwy, rodzic 
kładzie karty z napisami: dworzec, lotnisko, port, przystanek itp. Zwraca 
się do dziecka: Jestem na lotnisku (wskazuje ilustrację). Czym wyruszę w
podróż? Ze zgromadzonych sylwet pojazdów dziecko wybiera 
odpowiednią i, z pomocą rodzica, umieszcza pod wymienionym 
miejscem, np. lotnisko – samolot, port – statek. Układa zdania typu: Z 
lotniska odlatujemy samolotem. Z portu wypływamy statkiem.

4. Czym jedziemy na wakacje? - zagadki słuchowe, rozpoznawanie 
odgłosów różnych pojazdów.
Rodzic prezentuje odgłosy znanych dziecku pojazdów. Dziecko zgaduje, 
jaki to pojazd, podaje jego nazwę i sposób poruszania się (lata, jeździ  
itp.). Następnie w umówiony sposób naśladuje pojazdy, słysząc ich 
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odgłos np. samolot – trucht z szeroko rozłożonymi rękoma, pociąg – 
kółka zgiętymi w łokciach rękoma i marsz, samochód – bieg i kręcenie 
wymyśloną kierownicą.

 5. Wyruszamy na wakacje – zestaw ćwiczeń gimnastycznych, opowieść
ruchowa przy muzyce.
Dziecko to podróżnik, który kolejno uda się na wakacje:
 - w góry – pociągiem,
 - nad morze – samolotem,
 - nad jezioro – samochodem.
Zadaniem dziecka jest naśladowanie czynności związanych z podróżą 
określonym środkiem transportu oraz miejscem wypoczynku. 
„Podróżując pociągiem” dziecko okrąża pokój. Następnie naśladuje 
rozstawianie namiotu, wędrówkę wąską górską ścieżką, przeskakiwanie 
strumyka, ucieczkę przed niedźwiedziem itp. 
„Podróżując samolotem” z rozłożonymi rękami „startuje z lotniska”, 
okrąża pokój i „ląduje”. Naśladuje pływanie w morzu, szukanie 
muszelek, puszczanie kamykami kaczek, opalanie się itp. 
„Podróżując samochodem” dostaje do rąk krążki np. gimnastyczne i 
„jedzie” wokół pokoju. Naśladuje pchanie zepsutego auta, pływanie 
kajakiem, łowienie ryb, zbieranie grzybów itp. 

6. Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji – filmiki edukacyjne.
Rodzic przypomina dziecku o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji
: w górach, nad wodą, na jezdni.

7. Co to za pojazd? - zabawa ortofoniczna, naśladowanie odgłosów 
różnych pojazdów.
Na początku rodzic prosi dziecko, by wyobraziło sobie, że znalazło się 
nagle  w środku dużego miasta, a po ulicach jeżdżą różne pojazdy. 
Dziecko wymienia znane mu pojazdy, próbuje naśladować odgłosy 
przez nie wydawane. Potem powtarza za rodzicem:
 - mały samochodzik: brum, brum, brum (szybko);
 - stary samochód: par,par,par,par;
 - samochód jedzie szybko: iiiiiiiiiiii (powtarzanie na zmianę wysoko i 
nisko);
 - ciężarówka: dumdumdumdum;
 - motocykl: żżżżżżżż;
 - rower: tuktuktuktuk;
 - karetka pogotowia: i – uu, i – uu, i – uu;
 - autobus: dżdżdżdż;
 - pojazdy trąbią: ti – tit, ti – tit, ti – tit.

utwór „Czym jedziemy na wakacje?”

https://www.youtube.com/watch?
v=Ui-ndYWcThA 
https://www.youtube.com/watch?
v=wS4SRvkvLio 
https://www.youtube.com/watch?
v=gSzVtcWBd_w&t=57s 
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religia

Następnie rodzic podaje nazwę pojazdu, a dziecko naśladuje jego 
odgłos.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Za kilka dni koniec roku szkolnego i wakacje. Otwórz poniższy 
link i dowiedz się co ważnego chcę przekazać przed wakacjami.

 

https://www.youtube.com/watch?
v=qwLrdX15mrk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Bw76_AGw
IuGz_mYt0TB3NmEKRkoQugbijR6OAzAEkcPBknhqZY1EdB
MQ

 

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.


