
Nauczycielki/ Nauczyciele wczesnej edukacji

Nowe regulacje prawne obowiązujące od 25 marca 2020 r.  do 10 kwietnia 2020 r.  Obecna
sytuacja  nakłada na nauczycieli  wczesnej edukacji  obowiązki inne niż  dotychczas.  To trudny czas,
wymagający dużego zrozumienia dla własnych ograniczeń oraz dla ograniczeń rodziców. Nauczyciele
wczesnej edukacji mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by
dostosować  go  do  wybranej  metody  kształcenia  na  odległość  oraz  obowiązek  poinformowania
rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez
dziecko w domu. 

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby
powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. 

W przygotowanym przez MEN poradniku są wskazówki do pracy nauczycieli wczesnej edukacji oraz
rodziców dzieci klas I-III.

Rolą nauczyciela jest udostępnianie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej szkoły lub innej
formy komunikacji:
-  propozycji  wykonania  projektów  plastycznych,  projektów  technicznych,  zabaw  badawczych  lub
eksperymentów do wyboru;
- konkretną propozycję opracowaną na potrzeby zabaw i zajęć uczniów swojej klasy, adekwatnej do
realizowanego programu w tej klasie, opracowane przez siebie lub udostępniane propozycje zadań,
ćwiczeń, twórczej aktywności uczniów;
- linki do słuchowisk,  audycji  radiowych i  programów telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji
Polskiej dla najmłodszych dzieci), a także programów, zabaw on-line; 
-  propozycje  lektur,  zestawy ćwiczeń i  zadań,  zgodnych z  założeniami  wybranego w danej  klasie
programu nauczania;
- jeżeli to możliwe - cyfrową wersję podręcznika danej klasy.

Do naturalnych potrzeb rozwojowych uczniów z klas I-III na pewno nie należy permanentne siedzenie
nad zeszytem, czy książką i tzw. wypełnianie kart pracy. Zamknięcie szkół niestety tworzy pokusę u
nauczycieli  i  samych  rodziców  natychmiastowego  drukowania  z  zasobów  internetowych  kart  ze
szlaczkami, literkami, zadaniami itd. Nie jest to dobry kierunek wspierania rozwoju dziecka, ponieważ
nie jest adekwatny do naturalnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

Nauczyciel powinien wspierać aktywności dzieci, a nieco rzadziej zadawać obowiązkowe zadania i
ćwiczenia  do  wykonania.  Powinien  także  kontaktować się  z  rodzicami  w  rozsądnych  odstępach
czasowych,  przedstawiając  propozycje projektów do przeprowadzenia w domu,  częściej  wskazując
czynności praktyczne, niż te, które polegają na wypełnianiu kart pracy.

Przepisy obligują dyrektora szkoły do ustalenia z nauczycielami tygodniowego zakresu materiału oraz
sposobu  monitorowana i sprawdzania wiedzy i  postępów ucznia.

Jak to zrobić, kiedy naszymi uczniami są dzieci, z którymi możemy kontaktować się poprzez ich
rodziców?

MEN kieruje więc słowa do rodziców uczniów klas I-III:

Rodzicu!



Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało
się  ono  bardziej  samodzielne,  lepiej  zorganizowane,  odpowiedzialne.  Pobyt  w  domu  stwarza
dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten
sposób  wzbogacasz  ich  słownictwo  i  wiedzę  o  świecie.  Wykorzystaj  pobyt  w  domu  na  wspólne
czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest
najlepszą metodą nauki czytania. 
Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których
przebieg można wzbogacać np.  o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii  produktów użytych do
wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np.
segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji
(np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).
Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych, wspieranych
przez nauczyciela.  

MEN zachęca również do wykorzystania w tym celu:
• strony internetowej szkoły;
• komunikatorów, profili szkół;
• kontaktów telefonicznych, np. z wybranymi osobami z rady rodziców. 
• innych  form  kontaktu  (np.  wywieszenie  na  drzwiach  szkoły  zestawu  możliwych  do

zrealizowania działań, zadań).

Jak więc może to wyglądać w praktyce?
Jedną  z  propozycji  może  być  przygotowany  przez  nauczyciela  jednodniowy  mini  projekt  i
udostępniony rodzicom poprzez maila lub SMS-a tak, aby mogło ono dotrzeć do każdego dziecka za
pośrednictwem rodzica. Mini projekt to pomysł na zadanie do wykonania lub przemyślenia z różnych
obszarów edukacyjnych. Może brzmieć następująco:

• Wykonajcie wiosenne puzzle dla swojej koleżanki/brata/mamy.
• Napiszcie list do kogoś z klasy.
• Wyjrzyj przez okno na dwór i powiedz, co cię zadziwia.
• Zaprojektuj wiosenny ogród warzywny.
• Zbuduj z klocków dom/zamek, pojazd kosmiczny. Policz ilu klocków użyłeś? Ile jest dużych 

klocków, a ile małych?  O co możesz jeszcze zapytać?
• Usiądź wygodnie i przez minutę pozostań w ciszy. Co słyszysz. Spróbuj narysować, albo 

namalować to.
• Ułóż na tacy obraz z warzyw i owoców, które masz w domu. Zrób zdjęcie.
• Pobawcie się w układanie nowych słów. Narysujcie te słowa. (motyl + śnieg = śniegomotyl,  

kwiaty+słońce=kwiatosłońce itp.)
• Co by było gdyby dzieci rządziły dorosłymi, nie byłoby szkoły, kredki ożyłyby?
• Znajdź dowolną ilustrację w ulubionej książce. O co możesz zapytać patrząc na tę ilustrację?
• Znajdź pięć wyjątków od reguły  „Rodzice każdego chodzą do pracy”.
• Spróbuj zakwestionować twierdzenie, że dziewczyny nie znają się na samochodach.
• Wytnij z białego papieru figury takiego samego kształtu. Stwórz z nich obraz. Figury możesz 

pomalować na dowolny kolor i ozdobić.
• Ułóż z klocków Lego mandalę.



Można też pokusić się o projekty dłuższe np.  tygodniowe,  które dotyczą szerszego tematu.  Dzieci
mogą  je  dokumentować  w  dowolnej  formie  np.  mapy  myśli,  lapbooków,  plakatów,  książeczek
tematycznych. Projekt taki mógłby wyglądać następująco:

Projekt:  „Poznajemy tajemnice jajka?”
Czas realizacji – 6 dni
Potrzebne pomoce – jajka, kolorowe kartki, klej, kredki, mazaki, telefon komórkowy do robienia zdjęć,
gazetki reklamowe, wszystko, co masz pod ręką, a może przydać się w realizacji projektu, otwarty 
umysł, pomysłowość.
Sposób dokumentowania zabawy – zdjęcia, rysunki, prace plastyczne, notatki (przyczepione do tablicy 
korkowej lub przyklejone na dużą kartkę papieru)

Szalony badacz
Zbadaj jak wygląda jajko surowe, a jak ugotowane. W tym celu potrzebne będą dwa jajka. 
Poproś rodziców, aby pomogli ugotować Ci jedno z nich. Potem obierz ze skorupki i przekrój na 
pół. Drugie rozbij na płaski talerz. Co zauważyłeś? Zrób zdjęcie lub wykonaj rysunek. Opisz 
różnice w wyglądzie obydwu jajek. 

Dociekliwy obserwator
Czy tylko ptaki wykluwają się z jajek? Poszukaj odpowiedzi na to pytanie w książkach lub w 
Internecie. Zanotuj lub narysuj swoje spostrzeżenia.

Pomysłowy masterchef
Wymień potrawy w których wykorzystujemy jajka. Wymyśl i zapisz lub narysuj za pomocą 
piktogramów przepis na swoją oryginalną potrawę z jajek (składniki, wykonanie).

Młody artysta
Dokop się do swoich zasobów wiedzy i przypomnij sobie jak można ozdabiać jajka się one 
nazywają. Zrób pisankę. Możesz ją wykonać używając prawdziwego, ugotowanego jajka lub 
narysować kontur pisanki i ozdobić go według własnego pomysłu.

Romantyczny  poeta
Ułóż rymowankę o jajku lub o pisance. Zapisz ją. Jeżeli nie potrafisz poproś o pomoc rodziców. 
Może uda się Tobie ułożyć cały wierszyk  

Natchniony filozof
Spróbuj odpowiedzieć na filozoficzne pytanie „Co było pierwsze kura, czy jajko?” Uzasadnij 
swoje twierdzenie.

             Miłej zabawy :)

Na codzienne zajęcia z dziećmi warto przygotować fiszkę, która poprowadzi dziecko przez lekcje krok
po kroku. Dziecko polecenia z fiszki wykonuje albo samodzielnie albo z rodzicem, w przypadku, gdy
nie została jeszcze opanowana umiejętności czytania.
W praktyce fiszka dla klasy III mogłoby wyglądać w następujący sposób:

Fiszka 1

Dzień dobry  



Na dzisiejszych zajęciach zaczynamy omawiać lekturę „Doktor Dolittle i jego zwierzęta?
Zapiszcie w zeszycie:
        Lekcja

Temat:  Czytamy lekturę.

• Otwórzcie podręczniki na s. 48 – 49 oraz ćwiczenia na s. 44
• Wykorzystując informacje w podręczniku napiszcie w ćw.1. s. 44: Imię i nazwisko autora lektury 

oraz jej tytuł.
• Przeczytajcie rozdział „Puddelby” i uzupełnijcie pozostałą część ćw. 1 s. 44.
• Znajdźcie fragment mówiący o tym, gdzie i jakie zwierzęta hodował doktor. Wykonajcie ćw. 3 

oraz 4 s. 45. Zwierzęta możecie pokolorować.
• Przeczytajcie teraz rozdział „Mowa zwierząt” i wykonajcie ćw. 5.s. 45.
• Obejrzyjcie w Internecie film „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. (Jeżeli oczywiście możecie)

Matematyka
• Przypomnijcie sobie co to są liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe i trzycyfrowe – wykonajcie ćw.1. 

s.30.
• Dzisiaj porozmawiamy na temat liczb czterocyfrowych. 
• Czy potraficie przeczytać tę liczbę?
• Zapiszcie ją na kartce.

tysiące setki dziesiątki jedności

1 4 3 5

• Zróbcie teraz ćw. 5 s. 31
• Następnie wykonajcie ćw. 3 i 4 s.30. (W razie kłopotów – nagrywajcie się, odpowiem na każde 

Wasze pytanie :)
• Na koniec proponuję wykonać Wam ćw. 7 s. 31. Może komuś z Was uda się ułożyć więcej niż 

pięć liczb czterocyfrowych?

Możecie wejść na stronę http://www.math.edu.pl/testy-dla-najmlodszych i pobawić się liczbami. Macie tam 
dużo różnych zadań do wykonania  
Miłej zabawy i pracy.
Pani Karolina 

Fiszka 2

Dzień dobry  
Dzisiaj na zajęciach zastanowimy się, czy kontakt ze zwierzętami jest zawsze bezpieczny.

Zapiszcie w zeszycie:
        Lekcja
Temat: 

Co jest tematem lekcji dowiecie się rozwiązując krzyżówkę ćw.2 s. 46.



• Otwórzcie podręczniki na s. 50 i przeczytajcie o czym należy pamiętać w kontakcie ze zwierzętami.
• Przypomnijcie sobie czym jest pozycja żółwia i kiedy ją stosujemy – podręcznik s.51 oraz wykonajcie 

ćw. 1 s. 46 (bez kropki)
• Przeczytajcie jakie są zasady zachowania się wobec dzikich zwierząt – podręcznik s. 51, a następnie 

wykonajcie w zeszycie polecenie z kropką z ćw. 1.
• Na zakończenie proponuję zabawę w rozpoznawanie części mowy i kolorowanie – ćw.3 s. 47.

Matematyka
• Powtórzymy wiadomości z wczorajszego dnia. Wykonajcie ćw. 1,2 i 3 s.32.
• Następne będzie ćwiczenie z myślenia – odkryjcie regułę według, której zapisane są liczby w ćw. 9 s.

33.
• Na koniec  dla wytrwałych i dla chętnych – ćw. 4 s.32 i ćw. 10 s. 33

Pracujcie w swoim tempie. Pamiętajcie o robieniu sobie przerw 
Ja jestem z Wami i służę pomocą.
Przypominam: Możecie wejść na stronę http://www.math.edu.pl/testy-dla-najmlodszych i pobawić się liczbami.
Macie tam dużo różnych zadań do wykonania.
Miłej zabawy i pracy.
Pani Karolina 

Fiszka 3

Dzień dobry  
Dzisiaj na zajęciach odwiedzimy Afrykę.

Zapiszcie w zeszycie:
        Lekcja
Temat:  Podróż do Afryki

Odkrywamy Afrykę
• Znajdźcie w domu atlas lub książkę przyrodniczą. Odszukajcie w niej Afrykę. 
• Jakie rzeki przepływają przez Afrykę?
• Jak nazywają się państwa Afrykańskie?
• Kto mieszka w Afryce?
• Jakie znajdują się tam rośliny i zwierzęta?

Praca z podręcznikiem
• Otwórzcie podręczniki na s. 53 i przeczytajcie tekst. 
• Znajdźcie fragment opisujący Afrykę.
• Na podstawie książek domowych, atlasu i podręcznika napiszcie w zeszycie kilka zdań o Afryce.
• Odpowiedzcie na pytania w ćw.3  s. 49. Odczytajcie hasło. 
• Rozwińcie zdania w ćw. 4. S. 49. Pamiętajcie o wszystkich częściach mowy.

Praca plastyczna



Przeczytajcie ostatni fragment czytanki. Narysujcie jak mogła skończyć się wizyta doktora u króla. 
Wykorzystajcie do tego różne materiały – może być kasza przyklejona do kartki, kredki, kolorowe kartki, 
kawałki materiału lub włóczki, plastelina. Liczę na Waszą pomysłowość.

Matematyka
• Dzisiaj będziemy ćwiczyć dodawanie i odejmowanie do 1000. Zróbcie zadanie  3,5,6,i 7 s. 34-35.
• Jeżeli ktoś chce może jeszcze zrobić zadanie 1 i 8.

Pracujcie w swoim tempie. Pamiętajcie o robieniu sobie przerw 
Ja jestem z Wami i służę pomocą.
Przypominam: Możecie wejść na stronę http://www.math.edu.pl/testy-dla-najmlodszych i pobawić się liczbami.
Macie tam dużo różnych zadań do wykonania  
Miłej pracy.
Pani Karolina 

Każda  fiszka  jest  dokumentacją  nauczyciela  z  jego  pracy  (realizacją  podstawy  programowej),  a
materiały  przesyłane  przez  dzieci,  monitorowaniem  ich  postępów.  Można  to  robić  wykorzystując
dostępne aplikacje np. whatshapp, messenger, skype, bądź bezpłatną aplikację discord czy google meet
(rekomendowaną przez W-M ODN w Elblągu). Dwie ostatnie aplikacje pozwalają uczniom spotkać się
w wirtualnej  klasie.  Każdy w swoim domu przed ekranem komputera (lub smartfonu)  ma kontakt
wizualny i dźwiękowy ze swoimi kolegami i koleżankami oraz nauczycielem, który może udostępniać
podopiecznym widok swojego ekranu. Należy podkreślić, że prócz aspektu dydaktycznego, możliwość
zobaczenia siebie nawzajem jest dla dzieci dużym wsparciem emocjonalnym. To bardzo trudny czas,
ale czas pracy w innych, nowych warunkach, wymagający innych działań. Jednocześnie niezwalniający
z odpowiedzialności zawodowej.

 
Nauczyciele wczesnej edukacji to niezwykle aktywna grupa zawodowa. Warto dzielić się pomysłami,
wzbogacić własne działania i pomóc innym.  Podzielcie się Panie proszę ciekawymi rozwiązaniami,
przesyłając je na adres  a.  urbanska  @wmodn.elblag.pl   lub  k.witkowska@wmodn.elblag.pl Atrakcyjne
pomysły  chętnie  roześlemy do  placówek  i  opublikujemy na  stronie  ośrodka  (za  zgodą  autora  lub
autorów podamy pochodzenie materiałów tj. nauczyciela i  placówkę). Można się z nimi zapoznać i
wybrane przekazać rodzicom, bo to w świetle nowych przepisów również nasz obowiązek.
Bardzo ciekawym pomysłem jest zainicjowane przez p. Olgę Lesz, dyrektora do spraw pedagogicznych
Przedszkola Niepublicznego  Wiki w Elblągu, codzienne, wieczorne czytanie wybranych fragmentów
książek dla dzieci z tej placówki (transmisja na żywo na facebooku). Spotkanie kończy się atrakcyjnym
zadaniem dla  dzieci  do  wykonania  następnego dnia,  tematycznie  powiązanym się  z  wysłuchanym
tekstem. Pomysł realizowany jest wprawdzie w przedszkolu, jednak jak najbardziej możliwy w klasie
pierwszej lub nawet drugiej. Wieczorny czas sprzyja wyciszeniu, każde dziecko widzi swoją Panią,
czytającą mu tekst bajki.

Poniżej rekomendowane linki dla uczniów klas I-III:
zdalne lekcje-gov.pl 
http://pisupisu.pl
http://www.zamiastkserowki.edu.pl/
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
http://www.math.edu.pl/testy-dla-najmlodszych
https://www.nauczycielskiezacisze.pl

http://lekcje-gov.pl/
mailto:k.witkowska@wmodn.elblag.pl
mailto:a.urbanska@wmodn.elblag.pl
mailto:a.urbanska@wmodn.elblag.pl
mailto:a.urbanska@wmodn.elblag.pl


http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/#

Wydawnictwo  Nowa  Era  proponuje  bezpłatną  możliwość  (po  zalogowaniu)
https://www.nowaera.pl/naukazdalna,  pobrania  interaktywnych  materiałów  i  ćwiczeń  do  pracy
samodzielnej  lub  z  dorosłym  wykorzystując  pakiety  edukacyjne  lub  materiały  z  czasopisma
Świerszczyk (np. szablon i instrukcję do własnego czasopisma, przy współpracy z dorosłym):
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-0-3/elementarz-
odkrywcow/elementarz-odkrywcow/?f:9424[0]=42046 

https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-0-3/elementarz-
odkrywcow/elementarz-odkrywcow 

Wydawnictwo Didasko również przesłało bezpłatną propozycję różnorodnych aktywności dla dzieci,
które można udostępnić rodzicom 
https://didasko.com.pl/pl/c/NAUCZANIE-ZDALNE/79 

Dodatkowo można skorzystać z inspiracji i pomysłów na stronach:

• www.matzoo.pl   - interaktywne zadania matematyczne od zerówki do 8 klasy

• www.tabliczkamnożenia.pl   - zadania matematyczne dot. tabliczki mnożenia

• www.mojedziecikreatywnie.pl   - zabawy dla młodszych dzieci

• www.legimi.pl/czas-na-czytanie/   po wpisaniu kodu: czytamy można ściągnąć bezpłatnie 20 
tytułów książek dla dzieci w różnym wieku. Kod działa do 31 marca, ściągnięte książki można 
czytać bezterminowo.

• www.krokotak.com   - pomysły na zajęcia plastyczno-techniczne

• www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos   - Fundacja Uniwersytet Dzieci - krótkie 
filmy edukacyjne

• https://didasko.com.pl/pl/p/Od-jesieni-do-jesieni.-Maly-badacz-przyrody/54   - kilka 
doświadczeń przyrodniczych związanych z wiosną

• http://bitly.pl/5qLhw   książeczka o koronawirusie stworzona przez psychologa

• http://bitly.pl/PWREH   - Uniwersytet Dzieci przygotował scenariusze zajęć domowych dla 
dzieci w różnym wieku: Odkrywanie, Inspiracja, Tematy. Scenariusze są stworzone na 
podstawie dziecięcych pytań

• Dla rodziców podpowiedź, jak w czasie kwarantanny zorganizować dzień: 
https://www.juniorowo.pl/jak-zorganizowac-dzien-z-dziecmi-w-domu-ten-plan-zajec-moze-
pomoc/

https://www.juniorowo.pl/jak-zorganizowac-dzien-z-dziecmi-w-domu-ten-plan-zajec-moze-pomoc/
https://www.juniorowo.pl/jak-zorganizowac-dzien-z-dziecmi-w-domu-ten-plan-zajec-moze-pomoc/
https://didasko.com.pl/pl/c/NAUCZANIE-ZDALNE/79
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-0-3/elementarz-odkrywcow/elementarz-odkrywcow
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-0-3/elementarz-odkrywcow/elementarz-odkrywcow
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-0-3/elementarz-odkrywcow/elementarz-odkrywcow/?f:9424[0]=42046
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-0-3/elementarz-odkrywcow/elementarz-odkrywcow/?f:9424[0]=42046
https://www.nowaera.pl/naukazdalna


• Wrocławskie ZOO jest zamknięte, ale w każdą środę i piątek o godz. 12:00 na profilu ZOO 
Wrocław na Facebooku (https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/) będzie można poznać z 
bliska wybrane gatunki zwierząt. 

• Dobranocki: https://teatrgwitajcie.pl/
• Gry i zabawy dla dzieci: http://www.zyraffa.pl/
• Inspiracje zabawowe: http://boberkowy-world.blogspot.com/
• Katalog gier i zabaw: http://www.yummy.pl/na-skroty/pl/game/all/1
• Kreatywne zabawy w domu: https://dzieciakiwdomu.pl/
• Polskie Radio – audycje https://www.polskieradio.pl/18/5197/Artykul/2474120,102-

propozycje-na-czas-wolny-w-4-scianach
• Wirtualna mata do kodowania: https://mata.edu-sense.com/pl/1
• Praca z sylabami propozycja dla sześciolatków
• http://maluchwdomu.pl/2016/11/ilustracje-z-sylabami-do-pobrania.html?  

fbclid=IwAR2DIM9GZudu_T50_jxnJqeQ3QajyvO2FzXMlWP3_dA12dJ-W5DUBlhlDos
• http://kostkimatematyczne.edu.pl/  
• http://xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/  
• http://ekreda.pl/  
• http://digipuzzle.net/  
• https://szaloneliczby.pl/klasa-1/   

Propozycja na FB
• Smart Kids Planet - Centrum Mądrej Zabawy     organizują darmowe warsztaty prowadzone 

codziennie o 11.00 - jak kreatywnie spędzić czas z dzieckiem?
• Twórczo z Dzieckiem - pomysły na proste prace palstyczne 

https://www.facebook.com/tworczozdzieckiem/?__tn__=kCH-
R&eid=ARAF7IGnEJ2CHih0WXt-VMAh74fwldNPcLXTVCKy-Q8-
dRLsc81mxHIMaoY3po-
dDYqjgfK8QzE1komo&hc_ref=ARTM4Y8UAgthglR_uVKAAFuGIk4QfvYNv7r6YQPt_9Af9
_tSXtknh4OEckNLRbLlmkg&fref=nf

• Grupa: Nauczyciele Wczesnoszkolni
• Grupa: Nauczyciele klas 1-3SP
• Grupa: Uczymy Dzieci Programować

Pamiętajmy jednak, że podstawową formą aktywności dziecka we wczesnej edukacji jest zabawa, a
rodzic  nie  musi  mieć  przygotowania  pedagogicznego.  Uwzględnijmy  to  
w informacjach i przekazach do rodziców.

Życzymy dużo zdrowia, empatii i wzajemnego zrozumienia w tym trudnym czasie próby naszego 
człowieczeństwa.

Agata Urbańska
konsultant ds. wczesnej edukacji

Karolina Witkowska
doradca metodyczny ds. wczesnej edukacji

https://www.facebook.com/tworczozdzieckiem/?__tn__=kCH-R&eid=ARAF7IGnEJ2CHih0WXt-VMAh74fwldNPcLXTVCKy-Q8-dRLsc81mxHIMaoY3po-dDYqjgfK8QzE1komo&hc_ref=ARTM4Y8UAgthglR_uVKAAFuGIk4QfvYNv7r6YQPt_9Af9_tSXtknh4OEckNLRbLlmkg&fref=nf
https://www.facebook.com/tworczozdzieckiem/?__tn__=kCH-R&eid=ARAF7IGnEJ2CHih0WXt-VMAh74fwldNPcLXTVCKy-Q8-dRLsc81mxHIMaoY3po-dDYqjgfK8QzE1komo&hc_ref=ARTM4Y8UAgthglR_uVKAAFuGIk4QfvYNv7r6YQPt_9Af9_tSXtknh4OEckNLRbLlmkg&fref=nf
https://www.facebook.com/tworczozdzieckiem/?__tn__=kCH-R&eid=ARAF7IGnEJ2CHih0WXt-VMAh74fwldNPcLXTVCKy-Q8-dRLsc81mxHIMaoY3po-dDYqjgfK8QzE1komo&hc_ref=ARTM4Y8UAgthglR_uVKAAFuGIk4QfvYNv7r6YQPt_9Af9_tSXtknh4OEckNLRbLlmkg&fref=nf
https://www.facebook.com/SmartKidsPlanet/
https://szaloneliczby.pl/klasa-1/
http://digipuzzle.net/
http://ekreda.pl/
http://xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/
http://kostkimatematyczne.edu.pl/
http://maluchwdomu.pl/2016/11/ilustracje-z-sylabami-do-pobrania.html?fbclid=IwAR2DIM9GZudu_T50_jxnJqeQ3QajyvO2FzXMlWP3_dA12dJ-W5DUBlhlDos
http://maluchwdomu.pl/2016/11/ilustracje-z-sylabami-do-pobrania.html?fbclid=IwAR2DIM9GZudu_T50_jxnJqeQ3QajyvO2FzXMlWP3_dA12dJ-W5DUBlhlDos
https://mata.edu-sense.com/pl/1?fbclid=IwAR1CT51RXeTKhpsx9-DLUpdDTbWE6zcrl0qJ2meUJ0K8RNJt4jRDoNpWXKI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F18%2F5197%2FArtykul%2F2474120%2C102-propozycje-na-czas-wolny-w-4-scianach%3Ffbclid%3DIwAR1WCTq7BDav7x-uXCbB-q5e2vTRBTUkT-35YwypNNa7ov5eV-nAaFhhatc&h=AT065ZI5X_RkaB640FPrPEplQfwSHCo-XWRT8VqMUPwYiKLqhmzWvuczvyS4Em34OiNiTDVrnmqdmgxIwuyc6RD1KToyAj32aDxVrThpgJkgd6W1XHqsJftAjH2gQbGC0DJF3g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F18%2F5197%2FArtykul%2F2474120%2C102-propozycje-na-czas-wolny-w-4-scianach%3Ffbclid%3DIwAR1WCTq7BDav7x-uXCbB-q5e2vTRBTUkT-35YwypNNa7ov5eV-nAaFhhatc&h=AT065ZI5X_RkaB640FPrPEplQfwSHCo-XWRT8VqMUPwYiKLqhmzWvuczvyS4Em34OiNiTDVrnmqdmgxIwuyc6RD1KToyAj32aDxVrThpgJkgd6W1XHqsJftAjH2gQbGC0DJF3g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdzieciakiwdomu.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ekxNcy6f2a9kV5PZiSGJa9aW-JbSRQHY_dQFSV6-sR3uTKuJdMS7uNpk&h=AT2Vla2M339WmgvtvG6xF2gN2b9rkivh5g1PxprpQKJuL-A6lYW7VDMFQZekPfr5_HJVAYX5a-6Hcv3oownoTMvPVhcqkjv0qFRyapCgs3HZJBnxv-IZ4PlOpZ9oR1pzQaab0A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yummy.pl%2Fna-skroty%2Fpl%2Fgame%2Fall%2F1%3Ffbclid%3DIwAR1ouvkuruymX99FdZ7IfDVwyGH442O1L1TYRWnwyGX83CZgdhO6zQo_VPs&h=AT39AcSZU36pmNOqLDAbIEhmMJJXu_yUnSvJFuSeXArLKK7gqWVVW0vQt1sIUnuBb0RwUbyTBbDOU-eMKZjShAdSX_8BmgotP2qfWe6N8GRe8zwmGWKMBSntioCYx7GF-G24ZA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fboberkowy-world.blogspot.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR19tVghyp7FNR5Q4x90FQ0cYk0iAOKQ-6EFVv9Etbi9CeySJtbRNaEOmpk&h=AT2YIOMQNXYZ6j_JTEjBaBMpr4Zvwhb0R295Q0_flkHmUNYMuI0d7eIanfg6KrU7JKwDDESqhKCZZMi2YHvAvF5EQPpmTtiLaYBYsIEThra193b40GrOKr8Uw_R9d0hkLHZ8Uw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zyraffa.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3eHa96ICs8UAsjDmNr5pT1QxR_J368jdGUAh-efbdVncYSS3i1J1kLYXs&h=AT07GstrtEHWJNOS73ZYtyYBmylw5RBtSfvpKH3bPAs7JWknZ1d6PnYwcD1tl0AElT6iaO08nH7AXsjzvBV_8wGA0rq-TWZa25-sN1SbAytOJDYW574kLEenAJYL1P2k0mFdbA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fteatrgwitajcie.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PFo4GcsxCwTbz0i7Hqw6xBzVXJSb3Snk6TwpC36MzGUDIJQKCmCyL5Pk&h=AT3V7zPpMYwSt1UFw26IENRoAvatD0Kvd71DBnNd3vJ49_DK9qXcdeYekWMwo-ra6xfkngoBcnZkUlRLLwSUUO3bB3EQjrXYVQWhKDnViAPvNUt_vzxpKU6fhvITM6vkpgqMTw
https://www.facebook.com/wroclawskiezoo/

