Druga propozycja

ADRESY STRON PRZYDATNYCH W ZDALNEJ PRACY NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA
TEMATYKA-EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

LINKI DO STRON

LP.
1.
2.
3.
4.
5.

"Przysmaki zwierząt"
Wielkanoc
Kostki- przeliczanie w zakresie 12/ Polecam
Dodawanie powyżej 10-ciu
Uczymy dzieci programowania

6.

Co to jest odejmowanie?

https://wordwall.net/resource/1267372
https://wordwall.net/resource/1267372
https://learningapps.org/2662647
https://www.youtube.com/watch?v=_UvtEajM_hY
https://www.youtube.com/watch?v=qWAp0B24WgU
https://www.youtube.com/watch?v=xDZHfBME9BE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yT3eH0x5pGs
https://www.youtube.com/watch?v=yo1rc1LNZu0
https://www.youtube.com/watch?v=fTKcVN37SjM

7.
8.
9.
10.
11.

Sowa Mądra Głowa uczy spółgłosek
Sowa Mądra głowa uczy cyferek
Sowa Mądra głowa uczy kształtów
Sowa Mądra głowa uczy kolorów
Piosenki ZoZi dla przedszkolaków i nie tylko

https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94
https://www.youtube.com/watch?v=DtiYKKb6J1U
https://www.youtube.com/watch?v=DtiYKKb6J1U
https://www.youtube.com/watch?v=L1fDvaArTNs
https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo (o niepodległości)
https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo (piosenka ekologiczna)
https://www.youtube.com/watch?v=SPZzZ-4Xo14 (bezpieczeństwo w sieci)

12.

Krótkie bajki o koronowirusie dla dzieci
POLECAM

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM

https://www.youtube.com/watch?v=y52nen4ytPs
https://www.youtube.com/watch?v=Grc0dN9q-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=WAnRKkRnjV4
https://www.youtube.com/watch?v=j3T3qeSC5gU
13.

Zabawa fizyczna, ćwiczenia ruchowe
https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne

14.

Joga dla dzieci

15.

Gra na wirtualnych cymbałkach według kodu

16.

Podstawowa dawka ćwiczeń fizycznych

17.

Przysmaki zwierząt

18.

Koło fortuny / ćwiczenia, zabaw
naśladowcze
Taniec dla dzieci Gum miś

https://tiny.pl/tz3lk

19.
20.

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,317374-cymbalki.html
https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19vZkEEw0XNWi%252FcFQxI2flbDh1k%252BFlt23uR6Tl
%252B0ZLO4eQVQX77Gf1%252FWwkMlBQfIUGlBifCutO3qg%253D%253D
https://wordwall.net/pl/resource/908096/wf/wf-kl1-sp-zabawy-na%c5%9bladowcze
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

22.

NAJPIERW SKŁON – Wygibasy z naszej klasy
Piosenka dla dzieci- dziecięce hity!
DUŻY I MAŁY SKOK – Wygibasy z naszej klasy
Piosenka dla dzieci, dziecięce hity!
Piosenka/ zabawa prawa, lewa

23.

Piosenka o FIGURACH

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM

24.

Piosenka-Układ słoneczny

https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

25.

Zatańcz z dzieckiem w domu do piosenki z
„Król Lew”
Just Dance 2018 - Waka Waka

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY

21.

26.

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.

Ćwiczeni/ zabawy/ koło fortuny
Karty pracy/ zabawy dla dzieci
Zadania bez nudy czyli propozycje
aktywności na czas "Zostań w domu”
KLIK TIK darmowe generatory/Polecam

https://wordwall.net/pl/resource/893767
https://fenek.pl/bezplatne/121-zestaw-kart-pracy-moje-zdrowie-13-stron-012017.html
http://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/03/zadania-bez-nudyczyli-propozycje.html

Generator kart pracy online
dla przedszkoli
Rysowane wierszyki/Polecam

https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/

Twórz piękne tablice, dokumenty i strony
internetowe, które łatwo się czyta i
przyjemnie edytuje/Polecam
Łamigłówka rozwija logiczne myślenie i
wzbogaca wiedzę przyrodniczą
Liczymy i rozpoznajemy cyfry
Cyfry
Gimnastyka w domu połączona z liczeniem
w zakresie 10

40.

Pearltrees to taki cyfrowy segregator, w
którym możecie porządkować i zapisywać
swoje zasoby cyfrowe.
Darmowy generator kart pracy matematyka i
nie tylko
Przedszkole, szkoła specjalna - Wielkanoc

41.

Matematyka dla najmłodszych i nie tylko

39.

https://kliktik.jimdofree.com/darmowe-generatory/

https://www.youtube.com/watch?v=jqBh7EtFyG8
https://www.youtube.com/watch?v=vEiJP0v3xF4
https://www.youtube.com/watch?v=hruQESg9QnA
https://www.youtube.com/watch?v=kLJjWdv_Kcg
https://padlet.com/grupaprzedszkolna25/c18z?
fbclid=IwAR2AtokGC9WYtB4J6Ptz6AuprwgmxkvQENk1HjLgyGDJq4H5ap2v5LqhS7M
https://learningapps.org/9313949
https://learningapps.org/display?v=prntjv46t20
https://learningapps.org/display?v=pg0ugj11j20
https://wordwall.net/pl/resource/1122145/wf/mini-gimnastyka-w-domu
https://wordwall.net/pl/resource/1122145/wf/mini-gimnastyka-w-domu
https://wordwall.net/pl/resource/1122145/wf/mini-gimnastyka-w-domu
https://www.pearltrees.com
http://fun2write.com/
https://wordwall.net/pl/resource/1121447/wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/1108859/wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/1100555/szko%c5%82a-specjalna/wielkanoc
https://www.matzoo.pl/

42.
43.
44.

Przyroda/owady/bliżej lata
Wielkanocne pary
Dobre materiały i karty pracy/Polecam

45.

Dobre materiały i karty pracy poziom
przedszkola/ darmowe/Polecam
Plastyka - Zwyczaje Wielkanocne

46.
47.
48.
49.
50.

Matematyka dla sześciolatków i szkoły
podstawowej
Zasoby online do samodzielnej nauki
Wodrwall.com Polecam tę stronę
Tworzenie na niej jest bardzo intuicyjne
Nauka języków obcych:

OPRACOWANIE

https://learningapps.org/9538384
https://wordwall.net/pl/resource/1108859/wielkanoc
yummy.pl
www.specjalni.pl
Polecam strony https:// planszomania.edu.pl, eduzabawy.com , logopestka.pl, przedszkolnepomysły.pl.
https://learningapps.org/7057254
https://www.matzoo.pl/zerowka/dodawanie-w-domino_51_339
https://wakelet.com/wake/c64eceb8-d610-4d8b-a203-7ba1fb7ef388?
fbclid=IwAR1DrHq3ssQM72b3rc6ZLwZzEWX47G5CCwZTP-psfCm8Wwz9DM0CTq3SWEU
https://wordwall.net/pl/resource/1114168/czyja-mama
https://babadum.com

MGR JOLANTA STRZELECKA /DORADCA METODYCZNY /SPECJALNOŚĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

MSCDN WYDZIAŁ W RADOMIU

