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Kontynuacja nauki w przedszkolu.
Opis
Niepubliczne Przedszkole „Pracowite Pszczółki” w Krakowie od 16 marca do 8 maja 2020 r.
prowadziło kształcenie na odległość oraz pracę zdalną w związku z ogłoszeniem pandemii
koronawirusa. Kontynuowano realizację podstawy programowej zgodnej z dotychczasowym
programem wychowania przedszkolnego „Wokół Przedszkola”.
Zdalnie pracowały wszystkie grupy wiekowe prowadzone w przedszkolu: trzylatki, czterolatki,
pięciolatki oraz sześciolatki objęte rocznym przygotowaniem do szkoły. Nauczyciel
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kontaktował się z rodzicami przedszkolaków przy użyciu poczty elektronicznej. Raz
w tygodniu otrzymywali oni mail z wykazem zagadnień na dany tydzień. Zagadnienia
przystosowane były odpowiednio do wieku dzieci. Dodatkowo nauczyciel wysyłał do
rodziców związane z kręgiem tematycznym ilustracje, pliki muzyczne i inne przydatne
materiały pochodzące głównie z zasobów wydawnictwa Bliżej Przedszkola. Codziennie
rodzice otrzymywali karty pracy w formie flipbooków udostępnionych nauczycielom przez
wydawnictwo MAC. Nauczyciel codziennie publikował również treści przeznaczone dla dzieci
na fanpage’u przedszkola na Facebooku. Były to głównie propozycje zabaw, tworzenia mas
plastycznych, aktywności fizycznej itp. Przedszkole włączyło się w ogólnopolski projekt
„Przedszkole Misiowej Mamy. Kształcenie na odległość”, skąd również czerpało inspiracje.
Dodatkowo korzystano również z ogólnodostępnych stron internetowych dotyczących
edukacji, takich jak:
•

Dobranocki,

•

Gry edukacyjne online,

•

Gry i zabawy dla dzieci – zyraffa.pl,

•

Gry i zabawy dla dzieci – miniminiplus.pl,

•

Inspiracje zabawowe,

•

Karty pracy,

•

Katalog gier i zabaw,

•

Kreatywne zabawy w domu,

•

Polskie Radio – audycje,

•

Pomysły dla rodziców i nauczycieli,

•

Przedszkole online,

•

Skarbnica zabaw, piosenek, wierszy,

•

Wirtualna mata do kodowania,

•

Zabawy matematyczne,

•

Platforma dla nauczycieli i rodziców.

Nauczyciel informował rodziców, że oczekuje od nich odpowiedzi zwrotnych ze skanami
bądź zdjęciami wypełnionych kart pracy i innych tworów dzieci.
Zdalne nauczanie i kształcenie na odległość zostało podsumowane raportem zawierającym
tematy kompleksowe oraz punkty podstawy programowej, które wówczas realizowano.
Stan realizacji
Zakończona
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Najważniejsze efekty
Zrealizowano podstawę programową.
Informacje dodatkowe
–
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