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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 czerwca 2020 roku - czwartek
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

Witaj, letnia przygodo!
Środki dydaktyczne, pomoce do

wykorzystania, adresy stron, linki, Nauczyciel nadzorujący

1 Edukacja przedszkolna 1. Szkoła jazdy konnej – zabawa ruchowa z podskokami.
Rodzic stoi na środku pokoju, dziecko porusza się po obwodzie koła, 
wykonując polecenia: trucht, galop, kolana w górze, podskoki – niskie, 
wysokie, jak najwyższe itp. Dziecko wykonuje podskoki naprzemiennie.

2. Góry czy może morze? - oglądanie widokówek, folderów 
turystycznych z miejscowości  polskich  i zagranicznych, opisywanie, co 
przedstawiają.
Ze zbioru pocztówek i folderów dziecko wybiera po jednym 
egzemplarzu, ogląda, opisuje, co widzi na zdjęciu, pokazuje rodzicowi i 
odkłada na miejsce. Następnie wybiera ze zbioru pocztówki 
przedstawiające kolejno miejsca:
w których już było, które odwiedzi w tym roku, które chciałoby 
zobaczyć, i krótko uzasadnia swój wybór.

3. „Pożegnanie” - wysłuchanie opowiadania z „Książki”, rozmowa o 
jego treści.
Rodzic zachęca dziecko do uważnego wysłuchania opowiadania. 
Następnie prowadzi z dzieckiem rozmowę na temat opowiadania. 
Przykładowe pytania:
 - Dokąd wyjadą dzieci na wakacje?
 - Co się stanie podczas wakacji z Gryzią?
 - Kto zaopiekuje się Bęckiem?
Dziecko opisuje, co dzieje się na ilustracji, może też spróbować określić 
uczucia, jakie towarzyszą bohaterom. Rodzic zachęca dziecko do 
prowadzenia obserwacji przyrody podczas wakacji, wykonania zielnika 
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czy zgromadzenia „skarbów”, o których opowie po powrocie do 
przedszkola.

4. Dokąd na wakacje? - rozmowa o wakacyjnych planach, zwrócenie 
uwagi na poprawność gramatyczną wypowiedzi – czas przyszły 
czasowników.
Rodzic przebiera się za dziennikarza. Przedstawia się dziecku np. w ten 
sposób:
Dzień dobry. Nazywam się Ania Mikrofonik i pracuję w gazecie 
„Cudowne wakacje”. Przyszłam przeprowadzić z tobą wywiad. Chcę, 
abyś opowiedział/a mi o swoich wakacyjnych planach. Aby cię ośmielić, 
opowiem pierwsza.
Rodzic opowiada dziecku o własnych planach wakacyjnych (lekko 
akcentując czasowniki w czasie przyszłym). Następnie dziecko udziela 
„dziennikarce” wywiadu. Wypowiedzi są nagrywane na na dyktafon lub 
magnetofon. Na koniec rodzic mówi:
Bardzo dziękuję za wywiad. Byłeś/łaś wspaniały/ła. Zebrałam bardzo 
ciekawą opowieść. Sprawdźmy, czy się nagrała.
Rodzic odtwarza nagranie, pozostali członkowie rodziny zgadują, czyj to 
głos.

5. Po łące biega lato – zabawa ruchowa przy piosence.
Dziecko spaceruje w dowolnych kierunkach po pokoju przy 
akompaniamencie melodii piosenki. Na przerwę w muzyce i hasło 
rodzica  reaguje odpowiednim ruchem:
Stop – dziecko naśladuje zerwanie kwiatka i wąchanie go.
Bęc – kładzie się na podłodze i odpoczywa.
Już – ilustruje ruchem i głosem pszczoły.

6. Lato wreszcie! - wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej i  pożegnanie się 
z przedszkolem, składanie sobie życzeń: ciekawych, bezpiecznych 
wakacji.
Rodzic zaprasza dziecko do uważnego wysłuchania wiersza. Prosi o 
zapamiętanie postaci, zdarzeń, szczegółów.

Lato wreszcie!
Już walizki w bagażniku,
Torba, plecak, pięć koszyków...
Czy na pewno wszystko mamy?!
Bo za chwilę wyjeżdżamy!
Tata już przy kierownicy,
Denerwuje się i krzyczy.

dyktafon lub magnetofon, rekwizyty 
dla dziennikarki (okulary, kapelusz, 
ołówek za uchem, notes, 
identyfikator itp.)

piosenka „Po łące biega lato”

U. Kozłowska „Lato wreszcie!”



Szkoda przecież każdej chwili!
 - Jedźmy w końcu, moi mili!

Lato, lato wreszcie,
Nie będziemy siedzieć w mieście!

Wszyscy więc wsiadają prędko:
Dziadek Władek z wielką wędką,
Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek,
Mama (niosąc stos kanapek),
Moja siostra z parasolką
I braciszek z deskorolką,
Potem ja z piłkami dwiema...
Lecz już dla mnie miejsca nie ma!

Lato, lato wreszcie,
Czy będziemy siedzieć w mieście?

Tata mówi:  - Nie ma strachu,
Jeszcze miejsce jest na dachu.
Więc mi trochę zrzedła minka:
 - Ja...na dachu? Ja...dziewczynka?
Tata tylko kręci głową:
 - Co za pomysł, daję słowo?!
Oj, córeczko moja mała,
Coś ty sobie ubzdurała?!

Lato, lato wreszcie,
Nie będziemy siedzieć w mieście!

Już na dachu stos bagaży,
A ja uśmiech mam na twarzy.
Siedzę sobie obok mamy,
No i wreszcie wyjeżdżamy!
Słońce nam wskazuje drogę - 
Już doczekać się nie mogę!
Wiem, że w dali na nas czeka
Las szumiący, łąka, rzeka...

Lato, lato wreszcie,
Nie będziemy siedzieć w mieście!
Urszula Kozłowska



język angielski

Rodzic rozmawia z dzieckiem o wydarzeniach opisanych w wierszu. 
Przykładowe pytania:
 - Kto opowiada nam o swoim wyjeździe?
 - Jakie bagaże mieli ze sobą bohaterowie?
 - Do jakiego pojazdu wsiadali?
 - Czy dla wszystkich wystarczyło miejsca?
 - Jaka była pora roku?
Rodzic przypomina dziecku, że to jego ostatni dzień nauki przed 
wakacjami. Przekazuje słowa nauczycielki:
      To ostatni dzień nauki w tym roku szkolnym. Niedługo 
      wyjedziecie nad morze, w góry, nad jezioro. Spotkamy się
      we wrześniu i będziemy wspominać wakacje. 
     Dzisiaj się żegnamy. Jest taki zwyczaj, że przed rozstaniem
     czy podróżą ludzie składają sobie życzenia. 
     Ja życzę wam wspaniałych wakacji, pięknej pogody
     i wielu przygód. Życzę też mądrości i rozwagi, abyście 
     bezpiecznie spędzili ten wolny czas i zdrowi, z radością
     i uśmiechem wrócili do przedszkola po wakacjach.

Przypomnienie historyjek  obrazkowych „ Play Box and the animals on 
the savannah”;  „Play Box and the alien family”.   
Rodzic odtwarza teksty historyjek obrazkowych a dziecko słucha i śledzi 
ich kolejność w Miniksiążeczkach. 

      

teksty historyjek, Miniksiążeczki









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.


