
Nauczycielu, Rodzicu, Uczniu! 
 

Kwarantanna nie musi być nudna. To idealny czas na wykazanie się kreatywnością. Proponuję kilka 

ciekawych propozycji z wykorzystaniem Internetu. Na podanych poniżej stronach znajdziecie 

propozycję ciekawych rozwiązań z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Wspólna nauka to dla rodziców 

okazja do spędzania czasu z dzieckiem i rozwijana pasji. Nauczyciele znajdą na podanych stronach 

nieszablonowe rozwiązania i pomysły do wykorzystania podczas zdalnych lekcji.  
 

Edukacja matematyczna 
 

Wśród wielu szkolnych przedmiotów, to matematyka bardzo często wskazywana jest, jako ten, który 

sprawia uczniom najwięcej trudności.  Sięgnij po proponowane inspiracje, a matematyka Cię 

wciągnie, zaciekawi i pozwoli na rozwijanie umiejętności matematycznych w odpowiednim dla 

każdego czasie. 

▪ www.matzoo.pl  

▪  www.math.edu.pl  

▪ dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – domino matematyczne pobierz 

▪ mnożenie w zakresie 50 – domino matematyczne pobierz 
 

Edukacja polonistyczna 
 

W tej kategorii znajdziemy ćwiczenia z podstaw gramatyki, ortografii, czytania ze zrozumieniem oraz 

zabawy edukacyjne, które pozwolą na doskonalenie zdobytych wiadomości i umiejętności w formie 

zabawy połączonej z nauką. 

.   

• www.pisupisu.pl                                    

• www.dyktanda.online 

• www.dyktanda.net 

• Mały szpieg ortograficzny pobierz 

 

CZYTANIE RODZINNE! 

 

Szkoły i biblioteki są niedostępne, zajrzyjmy, zatem do zasobów naszych bibliotek domowych 

i  czytajmy wspólnie z dzieckiem. Codzienne głośne czytanie jest doskonałym sposobem na 

wzbogacenie słownika dziecka, opanowanie poprawnej gramatyki i składni bez dodatkowych 

ćwiczeń.  Czytanie, jest także najskuteczniejszym sposobem na  wychowanie człowieka z wyobraźnią, 

samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu.  
 

CZYTAJMY CODZIENNIE, PRZYNAJMNIEJ 20 MINUT!!! 

 

Edukacja społeczno – przyrodnicza  
 

Tu znajdziesz, materiały do poznania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez wirtualne 

obserwowanie i odkrywanie.  Poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych nauczysz się umiejętności 

współpracy, pokonywania trudności określonych zasad.  

 

http://www.matzoo.pl/
http://www.math.edu.pl/
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/04/1.-Domino-dodawanie-i-odejmowanie-w-zak-20.pdf
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/04/2.-Domino-tabliczka-mnożenia-w-zak.-50.pdf
http://www.pisupisu.pl/
http://www.dyktanda.online/
http://www.dyktanda.net/
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/04/Mały-szpieg-ortograficzny.pdf


▪ www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci 

▪ www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/zgadnij-co-to-za-warzywo 

▪ Zwiastuny wiosny – prezentacja pobierz 

▪ Zwiastuny wiosny – gra dydaktyczna pobierz 

 

Edukacja plastyczno – techniczna 
 

Rozwijaj swoją inwencję artystyczną z Marcelem z klasy 2a i jego mamą, Tu znajdziesz propozycje  

prac plastyczno – technicznych podane w przystępny i humorystyczny sposób . Opisy wykonania prac 

znajdują się poniżej. 

 

▪ Szalone kurczaki z masy solnej pobierz 

▪ Puchate owieczki pobierz 

  

  

Wychowane fizyczne 
 

Propozycja dla aktywnych. W tym podpunkcie znajdziecie Państwo propozycje dwóch nauczycieli 

pana Piotra Szymańskiego i pana Pawła Kliszki z powiatu głogowskiego, którzy od pierwszego dnia 

zawieszenia zajęć w szkole proponują cykl - Ćwicz w domu razem z nami!  
 

Dzień pierwszy - www.youtube.com/watch?v=KvPt6FCzLDQ&feature= 

Dzień drugi - www.youtube.com/watch?v=7nQZvH4knCU 

Dzień trzeci - www.youtube.com/watch?v=7Xz3jDWOxgw  

Dzień czwarty - www.youtube.com/watch?v=1AKgBQqeJTk&t=2s 

Dzień piąty - www.youtube.com/watch?v=ZItTwsfnoY0&t=29s 

Ćwicz w domu - gimnastyka korekcyjna - www.youtube.com/watch?v=jtbRM_K5N6c&t=116s 

Zajęcia rekomendowane przez metodyka wychowania fizycznego – p. Beatę Bielską. 

 

 

Z kulturą za pan brat od najmłodszych lat! 
 

Zapraszam na wirtualny spacer po polskich i zagranicznych muzeach, do udziału w koncercie 

filharmonii oraz na lekcje historii.  

• www.kukulturze.pl 

• www.biskupin.pl/wirtualnemuzeum/ 

• www.filharmonia.pl/edukacja/materialy/z-wizyta-w-filharmonii/ 

• www.filharmonia.pl/edukacja/materialy/https--youtu-be-i2lgm4vsxsu/ 

 

 

PAMIĘTAJMY! 

 
Zbyt długi czas spędzony przed komputerem i telewizorem wywołuje u dzieci wiele negatywnych 

skutków, tj. nadpobudliwość, trudności z koncentracją, zmiany w strukturze funkcjonowania mózgu, 

brak umiejętności językowych, zanik wyobraźni, nieumiejętność przewidywania konsekwencji. 
 

http://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/zgadnij-co-to-za-warzywo
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/03/ZWIASTUNY-WIOSNY-prezentacja.pdf
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/03/Ja-mam-gra-dydaktyczna.pdf
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/04/Szalone-kurczaki-z-masy-solnej-1.pdf
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/04/Puchate-owieczki.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KvPt6FCzLDQ&feature=
https://www.youtube.com/watch?v=7nQZvH4knCU
http://www.youtube.com/watch?v=7Xz3jDWOxgw
http://www.youtube.com/watch?v=1AKgBQqeJTk&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=ZItTwsfnoY0&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=jtbRM_K5N6c&t=116s
http://www.kukulturze.pl/
http://www.biskupin.pl/wirtualnemuzeum/
http://www.filharmonia.pl/edukacja/materialy/z-wizyta-w-filharmonii/
http://www.filharmonia.pl/edukacja/materialy/https--youtu-be-i2lgm4vsxsu/


Warto, więc wybrać w tygodniu kilka programów, czy gier dydaktycznych, w których wykorzystamy 

Internet, czy komputer. 
 

A w pozostałym czasie zaproponować dziecku zabawy, gry edukacyjne (przykłady w podanych wyżej 

plikach pdf), gry stolikowe (warcaby, szachy, monopoli, itp.), wspólne czytanie, pomoc 

w  czynnościach dnia codziennego. 

 

 Arlena Kiziak – doradca metodyczny 

 

 

 


