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Kilka słów o projekcie :  

         Komputeryzacja, wszechobecna technologia budzi duże zainteresowanie wśród 

dzieci i jest dla nich bardzo atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Projekt jest  

zbiorem propozycji zabaw wprowadzających dzieci w świat technologii. 

    Robot jest najbliższą dziecku zabawką ze świata zaawansowanej technologii          

i aby go użytkować – zaprogramować niezbędne jest zastosowanie przez dziecko 

języka symboli – kodowania. Natomiast świat symboli jest obecny w takich 

płaszczyznach edukacji jak: matematyka, przyroda, język, muzyka stąd też wynika tytuł 

projektu.  

           Kodowanie to niezwykle uniwersalny i powszechny proces, który jest elementem 

wszystkich dziedzin życia, dlatego w projekcie kodowanie skorelowane zostało ze 

wszystkimi płaszczyznami edukacji. Projekt opiera się na założeniu nauki poprzez 

zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów                            

i praktycznych ćwiczeń. 

Umiejętność kodowania pozwala dzieciom być aktywnymi uczestnikami świata 

cyfrowego, daje szansę współtworzenia tego świata. Istotnym elementem projektu  jest 

również rozwijanie umiejętności  dzieci w zakresie posługiwania się jezykiem angielskim. 

 

Celem projektu jest :  

 

 podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie nauki kodowania i 

programowania oraz zastosowania nowych technologii w procesie 

edukacyjnym 

 podniesienie atrakcyjności dydaktycznej pracy nauczyciela 

 umożliwienie nauczycielom rozwoju osobistego 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela  

 rozwój myślenia matematycznego, logicznego i komputacyjnego u dzieci 

 równoległy rozwój wszystkich umiejętności kluczowych zdefiniowanych przez 

Parlament Europejski 

 realizacja priorytetu MEN  
  rozwijanie kreatywności i innowacyjności myślenia dziecięcego  

 rozwijanie myślenia krytycznego i problemowego  

  kształcenie umiejętności precyzyjnego, celowego i świadomego komunikowani 

się z innymi 

  rozwijanie umiejętności współpracy w grupie  

  wdrażanie do świadomego i celowego korzystania z nowoczesnych technologii 

 promowanie przedszkola w środowisku lokalnym poprzez udział w 

ogólnopolskich projektach dotyczących programowania i kodowania  

 umożliwienie wychowankom przedszkola lepszy start w edukacji wczesnoszkolnej 

a także na kolejnych etapach nauki  

 podniesienie edukacyjnej atrakcyjności placówki w regionie  

 rozwijanie umiejętności posługiwania się w języku angielskim 



 

 

REGULAMIN PROJEKTU : 

Z KODUSIEM WSRÓD ŚWIATA MATEMATYKI,PRZYRODY, JĘZYKA I MUZYKI” 

 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny . Projekt przeznaczony jest dla 

przedszkoli, szkół podstawowych ( klasy 1-3 )  i świetlic.  

 

2.  Projekt trwać będzie od 01.01.2020 do 28.05.2021  
 

3. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez dołączenie do zamkniętej 

grupy na facebooku i wysłanie karty zgłoszenia na emaila : 

zkodusiemwsrodswiata@onet.eu 

 

4. Nauczyciele, którzy zdecydują się na uczestnictwo w projekcie są 

zobligowani do uzyskania zgody rodziców na udział dzieci w projekcie    

i wykorzystanie wizerunku dziecka – które zatrzymują u siebie                            

w placówce.  

 

5. Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa należy wykonać po 3 zadania      

z każdego bloku oraz napisać scenariusz zajęć z każdego bloku 

tematycznego, który składa się na moduł i  co najmniej 1 produkt               

z bloku wysłać na adres placówki organizatora z dopiskiem nazwy 

projektu.  Certyfikaty zostaną rozesłane drogą mailową – osoby które 

wykonają więcej zadań otrzymają dodatkowy certyfikat. UWAGA: 

Dzieci otrzymują również dyplom udziału w projekcie 

 

6. Relację z przebiegu projektu publikujemy na grupie na facebooku oraz 

wysyłamy na adres mailowy projektu zkodusiemwsrodswiata@onet.eu. 

Każda relacja w postaci pdf-u  powinna zawierać: nazwę, adres i email 

placówki,  imiona i nazwiska nauczycieli oraz krótki opis zadań plus 

zdjęcia i powstałe scenariusze. W ramach wspólnej inspiracji uczestnicy 

zamieszczają  zdjęcia z wykonywanych zadań na grupę.  

 

7. Termin wykonania zadań i umieszczenia relacji na stronie projektu mija  

28.05.2021r. 

 

8. Zadania można modyfikować i dostosowywać do wieku dzieci, 

specyfiki grupy , ale należy trzymać się koncepcji i myśli przewodniej 

projektu.  



 

 

 

MODUŁ I „Z Kodusiem wśród matematyki ” 

 Poznanie słownictwa związanego z tematem kształtów, cyfr, kierunków  

 Doskonalenie umiejętności kodowania z wykorzystaniem maty do kodowania  

 Doskonalenie percepcji wzrokowej 
 

Lp. Tematyka 

zajęć 

/bloki/: 

Działania dzieci: Słowniczek  

polsko - 

angielski 

Efekty: (produkt )  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W świecie 

kształtów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznawanie różnych 

kształtów  

 - uczestniczenie w zabawach 

ruchowych (kodowanie 

ruchem)  

 Tworzenie kodu z 

wykorzystaniem kształtów 

 Rozpoznawanie kształtów po 

dotyku  

 Tworzenie z kształtów 

kompozycji –mozaik z 

wykorzystaniem Darów 

Froebla  

 Ścieżka edukacyjna 

 

 

Scenariusz 1 

 

 

Koło- circle  

Trójkąt – 

triangle  

Prostokąt – 

rectangle  

Kwadrat  

square  

Serce  heart  

Strzałka  arrow  

Krzyż    cross  

Linia     line 

Gwiazda    star  

Owal   oval  

Romb   

diamond  

Kula    ball  

Sześcian   

cube  

Sześciokąt   

hexagon  

Walec       roller  

Półkole      

semicircle  

Ostrosłup    

pyramid  

 

 

Zdjęcia z aktywności dzieci 

Filmiki – zakodowane ruchy  

Maty do kodowania  

Domino z figurami  

Mozaiki geometryczne –

zdjęcia , prace plastyczne 

Konstrukcje z drewnianych  

klocków  

- Jenga 

Robot z figur 

geometrycznych 

Zbiór kodów z kształtów  

 

 

 

 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznawanie zapisów 

graficznych cyfr 

 zabawy z liczbami ( 

dodawanie , 

odejmowanie, 

porównywanie, zabawy z 

kostką, zadania z treścią) 

 tworzenie sudoku 

liczbowego 

 tworzenie kodu do 

zakodowanych cyfr 

 

 

 

Scenariusz 2 

Jeden   one  

Dwa    two  

Trzy   three  

Cztery  four  

Pięć    five  

Sześć  six  

Siedem   seven  

Osiem   eight  

Dzięwieć   nine  

Dziesięć   ten  

Jedenaście 

eleven  

Dwanaście 

twelve  

Trzynaście 

thirteen  

Itd. Do 20 – 

twenty  

 

- tworzenie przestrzennych 

cyfr  

-przedszkolny  konkurs na 

matematyczną grę  

- zdjęcia z  aktywności 

dzieci 

- zbiór kart – zakodowane 

cyfry  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

W świecie 

kierunków 

 Tworzenie 

własnych kodów  

 Zabawy 

orientacyjno- 

porządkowe  

 Rozpoznawanie 

kierunków- 

orientacja w 

przestrzeni  

 Zabawy na 

macie- układanie 

kubeczków 

symetrycznie 

 Rysowanie – 

dyktando 

graficzne 

 Dyktando 

ruchowe 

” poszukiwanie 

skarbu”  

 

Scenariusz 3 

 

Prawo 

   

right  

Lewo    left  

Góra   up  

Dół down  

Do przodu  

forward  

Do tyłu   

backwards  

W bok   to the 

side  

Pod  under  

Na    on  

Nad   above  

W   in  

Za   behind 

 

-zbiór kierunkowych kodów  

- spis zabaw  

Zdjęcia dzieci  

Prace dzieci- dyktando 

graficzne 

Filmik/zdjęcia  

Mapa słowna drogi do 

skarbu  



 

 

 
                              MODUŁ II - „Z Kodusiem wśród muzyki”  

 Poznanie słownictwa związanego z tematem muzyki i tańca 

 Poznanie różnych sposobów zapisywania – kodowania dźwięków i ruchów oraz odtwarzania 

ich 

 Rozbudzanie wyobraźni  muzycznej i ruchowej 

 Doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, wzrokowej 

 

Lp. Tematyka 

zajęć 

/bloki/: 

Działania dzieci: Słowniczek  

polsko - 

angielski 

Efekty: (produkt ) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W świecie 

dźwięków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznawanie różnych 

rodzajów dźwięków 

 Eksperymentowanie 

dźwiękiem 

 Zabawy dźwiękowo – 

naśladowcze 

 Przypisywanie dźwiękom 

symboli 

 Tworzenie dźwiękowego 

kodu 

 Odtwarzanie rysunkowego 

kodu dźwiękowego 

 Odtwarzanie odgłosów 

dźwiękonaśladowczych.  

 

 

 

Scenariusz 1 

 

 

 

 

Klaskanie –  

clapping 

Tupanie –  

stamping  

Kląskanie – 

clapping  

Stukanie – 

tapping  

Pstrykanie – 

snapping 

Śmianie się – to 

laught at  

 Chrapanie – 

snoring  

Gwizdanie – 

whistling  

Miauczenie – 

meow  

Szczekanie – 

bark 

Syczenie –  hiss  

Brzęczenie – buzz 

 

 

- rysunkowy kod 

muzyczny (dźwiękowy) 

 

- obrazkowy słowniczek 

kodów dźwięków, 

dwujęzyczny 

 

- zdjęcia z aktywności 

dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed  in front 

of  

Obok  next to  

Dowolne pomysły nauczycieli odnośnie tego modułu  



 

 

Dzwonienie – 

ringing  

Szumienie – 

roaring 

Pocieranie – rub 

Pluskanie – 

splash  

Ćwierkanie – 

tweet  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumenty 

muzyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznawanie 

zapisów dźwięków 

(m.in. symbol, kolor) 

 Odtwarzanie dźwięku, 

utworów muzycznych 

wg kodów przy użyciu: 

- flażoletów, 

- bum bum rurek, 

- instrumentów 

perkusyjnych, 

- dzwonków 

chromatycznych, 

- eko – instrumentów 

 Tworzenie własnych 

kodów do odtwarzania 

dla grupy 

 

 

 

Scenariusz 2 

 

 

 

Marakasy – 

maracas  

Kołatki – 

knockers  

Bębenek – drum  

Trójkąt – triangle  

Flażolet – 

flageolet  

Dzwonki 

chromatyczne – 

chromatic bells  

Bum bum rurki – 

bum bum the 

tube  

Talerze – plates  

Guiro – guiro  

Drewienka – 

splints  

Pianino – piano  

Nuta – note  

Partytura- score 

Dyrygent – 

conductor  

 

 

- tworzenie eko – 

instrumentów 

 

- prezentacja wybranej 

instrumentacji 

 

- zdjęcia z aktywności 

dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

„Taneczny 

zawrót 

głowy” 

 

 Odtwarzanie kroków 

wybranych  tańców/ 

układów tanecznych 

(ludowych, 

 

Tańce – dances 

Ruch – traffic  

 

- pokazy taneczne 

- Zorganizowanie na 

placówce quizu 



 

 

nowoczesnych - z 

rekwizytem i bez) 

 Odtwarzanie układów 

ruchowych wg kodu 

dźwiękowego, 

obrazkowego 

 Tworzenie własnych 

choreografii 

tanecznych 

 

 

 

Scenariusz 3 

 

Obrót – rotation  

Podskok – jump   

Kroki – steps  

Przysiad – squat 

jump 

Machanie – to 

wave  

 Skłon – slope  

Ukłon – nod  

W lewo – left  

W prawo – right  

Do tyłu – 

backwords  

Na wprost – 

straight  

Ręka – hand  

Noga – leg 

Biodra – hip  

Ramiona – 

shoulder  

Głowa – head  

Palce – fingers 

Stopy – feet  

Kolana – knees  

 

muzycznego dla 

przedszkola 

- udział w konkursach 

- występy na 

uroczystościach 

zbiór zapisów 

symbolicznych układów 

ruchowych u 

instrumentacji do 

wykorzystania w grupach 

zdjęcia/filmiki  

 

 

 

Dowolne pomysły nauczycieli na realizacje projektu  

 

 
 

 

 Moduł III „Z Kodusiem wśród przyrody ”  

 Poznanie słownictwa związanego ze światem przyrody (czas, klimat, pogoda, rośliny) 

 Kształcenie umięjetności klasyfikowania  

 Doskonalenia umiejętności kodowania  

 Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej  

 

 



 

 

Lp

. 

Tematyka 

zajęć 

/bloki/: 

Działania dzieci: Słowniczek  

polsko - angielski 

Efekty: ( produkt )  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznawanie i 

nazywanie 

różnych zjawisk 

atmosferycznych  

 Tworzenie 

kalendarza 

pogody  

 Eksperymentowa

nie z wodą  

 Tworzenie kodów 

obrazkowych do 

zabaw 

dźwiękonaślado

wczych i 

ruchowych 

 Odczytywanie 

temperatury 

powietrza – 

tworzenie 

zakodowanego 

termometru 

 Rozpoznawanie 

stref 

klimatycznych –

oglądanie 

prezentacji 

multimedialnej 

 Tworzenie 

plakatu strefy 

klimatycznej 

dla ozobota  

 

Scenariusz 1 

 

 

 

-deszcz   rain  

- chmura   cloud  

-słońce   sun  

-błyskawica  lightning  

-piorun  lightning  

-grzmot   thunder  

-burza  storm  

- mgła  fog  

- tęcza   rainbow  

- wiatr wind  

-śnieg snow  

- gorąco hot  

-zimno  cold  

-pogoda weather  

-klimat  climate  

-termometr  

thermometer  

-pochmurno  cloudy  

-mglisto  foggy  

-śnieżnie  snowy  

-deszczowo  rainy  

-słonecznie  sunny  

-burzowo stormy  

-wietrznie windy  

 

- pustynia     desert  

-dżungla     jungle  

-las tropikalny   tropical 

forest  

-arktyka     arctic  

 

 

- kalendarz pogody  

- termometr  

-rysunkowy kod pogodowy  

-Matematyczna mata 

pogodowa- uzupełnij pola  

- zdjęcia z aktywności dzieci 

 mapa świata z trasą dla 

ozobota  

- prezentacja multimedialna  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna/flora 

świata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznawa

nie i 

nazywanie 

zwierząt , 

roślin 

żyjących, 

rosnących w 

różnych 

strefach 

klimatycznyc

h  

 Tworzenie 

gry 

dydaktycznej 

z 

wykorzystani

em zwierząt 

 Programowa

nie trasy za 

pomocą 

strzałek 

kierunkowyc

h  

 Poruszanie 

się zgodnie z 

kodem 

dźwiękowym 

(odgłosy 

zwierząt)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pustynia:  

- piasek- sand  

-trawa  grass  

-drzewo  tree  

-szakal    jackal  

-wielbłąd   camel  

- wydmy  dunes  

-lis pustynny(fenki)-  

desert fox  

-skorpion     scorpio  

-jaszczurka   lizard  

-gazela  gazelle  

-waran  waran  

-węże  snakes  

-antylopa   antelope  

- sęp  vulture  

-strusie ostriches  

-akacje  acacias  

-oaza  oasis  

-kaktus   cactus  

Dżungla: 

-liana   liane  

- małpa  monkey  

-papuga  parrot  

-żyrafa giraffe  

-paprocie ferns  

-leniwce sloths  

-goryl   gorilla  

-panda panda  

-koala koala bear  

-słoń elephant  

- puma  puma  

-pantera  panther  

 

 

 

- gra dydaktyczna dotycząca 

tematu  

- album polsko-angielski  

zwierząt  

- mapa świata  

- sudoku ze zwierzątkami  

-zakodowana droga z udziałem 

zwierząt  

zdjęcia z aktywności dzieci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Konstruowani

e zwierzęcia 

z klocków wg 

kodu np. 

numeryczno-

kolorystyczne

go  

 

 

 

 

 

 

 Tworzenie 

makiety 

wybranego 

ekosystemu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scenariusz 2  

 

 

-tukan  toucan  

-bambus bamboo  

-palma  palm  

-jaguar  jaguar  

-krokodyl crocodile  

-hipopotam  hippo  

-wodospad  waterfall  

-kameleon    chameleon  

Arktyka: 

-foka   seal  

-mors  walnus  

-pingwin  penguin  

-lodowiec  glacier  

-kra  floe  

-mróz  Frost  

-ryba  fish  

-niedźwiedź polarny  

polar bear  

-lis polarny arctic fox  

-orka  tillage  

-sowa śnieżna snowy owl  

-renifer śnieżny- karibu  

caribou snow reindeer  

-mech  moss  

-porost  lichen  

-wilk arktyczny  arctic 

wolf  

-wieloryb   whale  

-zając polarny  polar 

rabbit  

-biegun rocker  

-góra lodowa iceberg  

Po 5 wyrazów z każdego 

ekosystemu , dla zdolnej 

grupy więcej  

 

- instalacja ( dekoracja)- 

przyroda –zwierzęta + gra- - 

warsztaty z udziałem rodziców  



 

 

 

3. 

Czas 

przeszłość 

teraźniejszoś

ć przyszłość  

 Wykonywani

e 

przestrzenne

go dinozaura 

z pudełek  

 Tworzą układ 

słoneczny 

oraz rakietę  

 Tworzenie 

domina 

obrazkowo-

wyrazowego  

 Programuje 

ruchy 

kolegów 

podczas 

zabawy 

ruchowej 

 Projektowani

e strojów z 

materiałów 

ekologicznyc

h  

 

 Odczytywani

e godzin na 

zegarze 

 

 Nazywanie 

dni 

tygodnia/mi

esięcy i pór 

roku 

 

 Klasyfikowani

e 

/dopasowyw

anie 

obrazków , 

przedmiotów 

zgodnie z 

przestrzenią 

czasową  

 

Scenariusz 3 

 

-przeszłość past  

-przyszłość future  

-teraźniejszość present  

-dinozaur  dinosaur  

-mamut  mammoth  

-zegar clock  

-czas  time  

-cyfry (1-10)  number  

-dni tygodnia days of the 

week  

- miesiące months  

-pory roku seasons  

- skamieliny fossils  

-jaskiniowiec caveman  

-jaskinia cave  

-kosmos cosmos  

-planety planet  

-gwiazdy stars  

-statki kosmiczne space 

ships  

 

 

-mata –rozsypanka obrazkowa  

Przeszłość  Teraźniejsz

ość 

Przyszłość  

   

 

-układ słoneczny  z kul 

styropianowych 

- pokaz mody przyszłościowej 

- domino obrazkowo-wyrazowe 

-zdjęcia aktywności dzieci / 

filmik 

- dinozaur  

quiz przyrodniczy na terenie 

przedszkola  

- stworzenie gry przyrodniczej  

- stworzenie albumu polsko-

angielskiego ze zwierzętami z 

elementami kodowania 

(odkodowanie nazwy 

zwierzęcia za pomocą strzałek) i 

analizą słowa 

Dowolne pomysły nauczycieli na realizacje modułu   

 
 



 

 

 

MODUŁ IV „ Z Kodusiem wśród  języka”    

 Poznanie słownictwa związanego z symbolami, znakami i językami świata  

 Doskonalenie kompetencji językowych  

 Rozbudzanie zainteresowania językami świata  

 

Lp. Tematyka 

zajęć 

/bloki/: 

Działania dzieci: Słowniczek  

polsko - 

angielski 

Efekty: 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole 

/znaki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpoznawanie liter i 

symboli   

 Rozpoznawanie symboli 

użytkowych 

 Tworzenie zakodowanych 

liter  

 Tworzenie grupowego 

zestawu symboli 

nadawanie im 

konkretnego znaczenia ( 

kąciki,  czynności życia 

codziennego, zabawa, 

dyżurni )  

 Łączenie ruchu z 

konkretnym poleceniem, 

reagowanie ruchem na 

polecenie w jez. angielskim 

wspierane piktogramami  

 Programowanie 

ozobota na 

symbolach i literach  

 Układanie z 

kubeczków liter 

alfabetu  

 

 

 

 Zabawa z matą – „ 

Kropka wyszła” – 

nazywanie liter w jęz. 

angielskim 

 Tworzenie wyrazów 

przy zabawie z kostką –

plansza z literami  

 Układanie zdań 

złożonych, opowiadań 

z kostkami story cubs  

 Tworzenie rebusów 

obrazkowych- 

układanie zdań  

 

 

-litera  letter  

-znak  sign  

-alfabet  

alphabet  

- znaki drogowe   

road signs  

-obrazek  

picture  

- słowo word  

-mówić speak  

-pisać  write  

-kod code  

-zagadka   - 

mystery  

-zdanie   

sentence  

-książka  book  

-śpiewnik   song 

book  

 

 

Zdjęcia aktywności 

dzieci 

-album z zakodowanymi 

literami  

-książeczka z zestawem 

symboli  

- domino obrazkowo-

wyrazowe  

 

 

 

 

- mata do gry  „ Kropka 

wyszła”  

 

o  a 

d   

 c t 

 

 

 

-plansza z literami  

- album z rebusami  



 

 

Scenariusz 1 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Języki świata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oglądanie prezentacji 

multimedialnej o 

różnych rodzajach 

pisma  

 Rozpoznawanie 

różnych rodzajów pism  

 Cyfry rzymskie  

 Rozpoznawanie liter 

po dotyku –alfabet  

 Uczestnictwo w 

zajęciach w innych 

językach ( francuski, 

hiszpański, niemiecki, 

japoński, ukraiński)  

 Sushi po polsku- 

układanie składników 

na naleśniki wg kodu 

(kolory, ilość )  

 Odkodowywanie 

imion, nazw 

przedmiotów  w 

językach świata  

  Przygotowywanie z 

rodzicami strojów z 

różnych stron świata  

 

 

 

Scenariusz 2 

 

-angielski     

English  

-   francuski     

French  

-hiszpański   

Spanish  

-niemiecki    

German  

-japoński    

Japanese  

-ukraiński   

Ukrainian  

-rosyjski      

Russian  

- Wlk. Brytania    

United Kingdom  

-Japonia    

Japan  

-Francja   

France  

-Niemcy  

Germany  

-Ukraina   

Ukraine  

-Rosja   Russia  

-kraj  country  

-świat  world  

-język  

language  

-potrawa dish  

-portfolio 

- Bal karnawałowy- stroje  

z różnych stron świata  

- zdjęcia z balu 

karnawałowego 

- potrawy świata  

 

-album z zakodowanymi 

imionami 

- flagi  

- album z sensorycznymi 

literami  

stworzenie 

zakodowanego alfabetu 

w różnych językach  

 

- Zorganizowanie 

festiwalu piosenki : Cztery 

strony świata  

 

 

Dowolne pomysły nauczyciela na realizacje modułu  

 
  


