
Wnioski po okresie pracy zdalnej 
 
Sieć problemowa:  
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i pedagog specjalny w klasie integracyjnej  
 

 
Wnioski od nauczycieli : 

1. Materiały jakie wysyłane są do rodziców są to głównie propozycje prac plastycznych, 
eksperymentów w warunkach kuchennych, formy spędzania czasu, linki do ciekawych 
aktywności on-line. 

2. Ograniczona dostępność do sprzęt: około 1/3 rodziców boryka się z dostępnością sprzętu – 
nie jest w stanie zapewnić dziecku urządzenia, sprzęt jest współdzielony, albo go brak. 

3. Formuła nauczania na odległość dzieci w wieku przedszkolnym spotyka na opór wśród 
rodziców pracujących zdalnie – co jest zrozumiałe. 

4. Umiejętności nauczycieli w obsłudze sprzętu i programów do komunikacji z rodzicem dużym 
kosztem czasu są stale pogłębiane i doskonalone na licznych kursach on-line. 

5. Dzieciom w wieku przedszkolnym najbardziej doskwiera brak możliwości ruchu i kontaktu z 
rówieśnikami i dalszą rodziną. 
 

 
Polecane strony: 
 

https://matematykadladzieci.pl/ 

Strona programu wspomagającego naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych 

takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb, mnożenie oraz dzielenie. Program jest 

bezpłatny. 

https://ciufcia.pl 

Zawarte rozwojowe zabawy dla dzieci w wieku 2-6 lat; to pociąg do edukacji od najmłodszych lat. 

https://domowyprzedszkolak.pl 

Serwis zawierający gry dla dzieci, darmowe zabawy edukacyjne dla przedszkolaków i i uczniów, 

kolorowanki do druku, labirynty, szlaczki, teksty piosenek, zagadki, maski, laurki oraz inne materiały, które 

pomogą zorganizować zajęcia w przedszkolu, szkole czy domu. 

https://lulek.tv 

Serwis będący interaktywną, baśniową krainą, po której mali goście mogą beztrosko „chodzić”  i odkrywać 

przeróżne miejsca łącząc zabawę z nauką. Każda zabawa kryje w sobie edukację.  

 https://kiddoland.pl/ 

Serwis dla przedszkolaków i rodziców. Na stronie dzieci znajdą mnóstwo edukacyjnych, bezpiecznych gier i 

zabaw z różnych dziedzin życia. Przedstawione gry prezentują wysoki walor edukacyjny i opierają się na 

zasadzie EDUTAINMENT – czyli uczą poprzez zabawę,  

http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/gry-dla-przedszkolakow.html 

To część serwisu YUMMY przeznaczona dla najmłodszej kategorii wiekowej dzieci. Zawarte w niej gry i 

zabawy dla dzieci podzielone zostały na dwie części (docelowo trzy), różniące się stopniem 

zaawansowania językowego. Każdy z poziomów dostępny jest w języku polskim, angielskim, niemieckim 

oraz francuskim. Gry dla dzieci pogrupowane zostały ze wzgledu na ich temat bądź funkcjonalność.  
 

http://www.kolorowanki-dla-dzieci.pl/
http://www.kolorowanki-dla-dzieci.pl/
http://ciufcia.pl/
http://ciufcia.pl/
http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.domowyprzedszkolak.pl/
http://www.lulek.tv/
http://www.lulek.tv/
http://kiddoland.pl/
http://kiddoland.pl/
http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/gry-dla-przedszkolakow.html
http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/gry-dla-przedszkolakow.html

