
QUIZ 
Zapraszam Was do rozwiązania krótkiego quizu dotyczącego 

ochrony środowiska, Dnia Ziemi oraz FairTrade. Zabawę możecie 

powtórzyć, a nawet zmierzyć się z kolegą lub koleżanką, bowiem 

w grze naliczane są punkty i ukazana jest tabela wyników. Stwórz 

swój profil, wybierz avatar i zagraj z ekologią! 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e98d8d633abcb001b5d78e6?st

udentShare=true 

 

 

 „JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI?”  
 

Waszym zadaniem jest przeciągnięcie elementów pod 

odpowiednie kontenery. Powodzenia! 

http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/29a44f4005a5c

d9858ade4917ed13acf_/index.html# 

 

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji na temat 

zbliżającego się Dnia Ziemi. 

https://view.genial.ly/5e982b9d80393b0d8799f24e/presentation-

dzien-ziemi-n-kopertowska 

 

A teraz coś do sympatyków matematyki- „Gra w kości, czyli 

dodawanie i mnożenie dla 

każdego”.https://www.youtube.com/watch?v=sh_VfqEA21c&feat

ure=youtu.be&fbclid=IwAR31pXhEWqvGwU3S15h2cmXGVe0jA5

MMYRFl1X31JV7vPuFvrow3Hx9evh4 
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SUDOKU POZIOM 1 
Uzupełnij diagram sudoku, pamiętając o tym, że w każdym 

rzędzie, każdej kolumnie i w każdym kwadracie (3 na 3 pola) 

cyfry od 1 do 9 mogą pojawić się wyłącznie jeden raz. 

 

http://www.matzoo.pl/lamiglowki/sudoku-poziom-1-

rozgrzewka_39_296 

 

ZAPAŁKI POZIOM 1  
Przesuń jedną zapałkę. Z liczby 2 utwórz liczbę 3. 

 

http://www.matzoo.pl/lamiglowki/zapalki-poziom-1-

rozgrzewka_40_420 

 

 JAK ZROBIĆ KOMIKS? 
 

 
 

https://www.slideshare.net/teresapro/sprawozdanie 
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MĄDRE BAJKI 
 

Mądre bajki edukacyjne to doskonały sposób, aby poszerzyć 

wiedzę z różnych dziedzin. Z sympatycznymi postaciami można 

liczyć, śpiewać piosenki po angielsku czy poznawać wzorce 

zachowań. Poniżej linki do bajek edukacyjnych, zachęcamy do 

oglądania! 

 

Układ Słoneczny - Planety 

https://www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg 

   

Piosenka - Pociąg Elektryczny 

https://www.youtube.com/watch?v=SGuS97PnMUk    

 

Piosenka o Figurach 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM&t=33s 

  

Bezpieczne Zachowania 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug&t=7s  

 

Bajka proekologiczna 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY  

 

Piosenka - Nasza Planeta 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

  

Piosenka - uczymy się j.angielskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y&list=PLVBm

TJptJvgYmI7BgTVJ0YfZUos67I7eN 
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 „Dziadek do orzechów”. 
Zapraszam do wysłuchania utworu „Walc kwiatów” Piotra 

Czajkowskiego z baletu „Dziadek do orzechów”. 

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

 

 

MAMY WIOSNĘ! 
 

Ile niesamowitych zjawisk dzieje się o tej porze roku!! Ile nowego 

życia  budzi się wśród zwierząt, roślin, owadów !!! Zapraszam  do 

obejrzenia 3 krótkich filmików pokazujących niezwykłe 

wydarzenia we wczesnowiosennym okresie życia w rodzinie 

bocianiej, w przeobrażeniu gąsienicy i w rozwoju 25-dniowym 

fasoli. 

NARODZINY PISKLĄT BOCIANICH:   

https://www.youtube.com/embed/L5-kQIpl32g 

 

OD GĄSIENICY DO MOTYLA:  

https://www.youtube.com/embed/zNeizTuJCgg 

 

25 DNI Z ŻYCIA FASOLI  

(od nasionka do pąków z  Kwiatami) 

https://www.youtube.com/embed/w77zPAtVTuI 

 

Przy okazji słuchania  piosenki  ,,PRZYJACIEL MOTYL”  

zobaczycie różne gatunki przepięknych motyli 

https://www.youtube.com/embed/s9w_JhLGNpA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxlwRTkKVSQ
https://www.youtube.com/embed/L5-kQIpl32g
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GEOGRAFIA, KARTOGRAFIA  

I ORIENTACJA. 

 

Gdzie się znajdujesz?  Spróbuj wskazać na mapie miejsce, które 

widzisz. 

 
 

https://www.geoguessr.com/free 

 

 

 

QUIZ WIOSENNY 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1GRz0nAHO1-

yWitRwN3uyn1LtqbfEa8bCJLkKMwiSFk0/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://www.geoguessr.com/free
https://docs.google.com/presentation/d/1GRz0nAHO1-yWitRwN3uyn1LtqbfEa8bCJLkKMwiSFk0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GRz0nAHO1-yWitRwN3uyn1LtqbfEa8bCJLkKMwiSFk0/edit?usp=sharing


ŁAŃCUCHY POKARMOWE  

Gra ekologiczna 

 

Po świętach warto wrócić do gier i zabaw edukacyjnych. 

Nasza propozycja gier i zabaw komputerowych dla dzieci, 

które  pozwalają rozwijać w tę “lepszą” stronę zainteresowania 

dziecka to ciekawa zabawa w języku polskim:  

Gra “łańcuchy pokarmowe” 

Ma ona kolorowa, interesująca i przyciągająca wzrok grafikę, jest 

w sam raz dla “pierwszaków”. A przy okazji przez parę minut 

zajmie też starszaka, który dzięki niej pozna mechanizm 

działania łańcucha pokarmowego, dowie się, że mysz musi zjeść 

zboże, żeby orzeł mógł latać, oraz że lisy lubią ptaki i gryzonie. 

Do wyboru mamy też memory ze zwierzakami, segregowanie 

śmieci oraz największa frajda... projektowanie ogrodu! 

Dajcie się ponieść czteroletniej wyobraźni, zaszalejcie razem z 

dziećmi, a na pewno nie pożałujecie, kiedy będą ćwierkać równie 

uroczo jak ptaszki na świeżo posadzonym drzewku. Bawcie się 

dobrze ze swoimi małymi informatykami! Zapraszam:) 

 
https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/lancuchy-pokarmowe.html 
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SZTUCZNA INTELIGENCJA 
 

Pomyśl o postaci realnej lub fikcyjnej, a ja spróbuję 

zgadnąć, kim ona jest. 

 

 
https://pl.akinator.com/ 

 

 

MUZYKA KLASYCZNA 
Słuchamy Camille Saint-Saens – Karnawał zwierząt 

 

Charles Camille Saint-Saëns – (1835-1921) francuski kompozytor, 

wirtuoz fortepianu i organów, a także dyrygent własnych 

utworów. Innowacyjnie stosował złożoną instrumentację. 

Tworzył w duchu romantyzmu. 

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

 

https://pl.akinator.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WIyuZHmCLPE


RODZINNE GOTOWANIE 

PIECZENIE PIZZY  
https://www.grydladzieci.pl/gotowanie/pieczenie-pizzy.html 

 

 

PYSZNY TORT 
https://www.grydladzieci.pl/gotowanie/pyszny-tort-weselny.html 

 

 

QUIZZ O ZWIERZĘTACH LEŚNYCH 
http://www.gralandia.pl/quiz-47.html 

 

 

CO ROBIĆ Z DZIEĆMI? 
https://oliloli-newlife.com/2020/03/milion-pomyslow-na-zabawy-z-dzieckiem-w-

domu.html?fbclid=IwAR3JeXjcs2diXj1W8WT3sW6zw6ZAVdSYUPLikfa8gQHWces53DI

n6tBUV_Y 

 

 

1000 ATRAKCJI DOLNEGO ŚLĄSKA 
http://www.fnds.pl/niesamowity.pdf?fbclid=IwAR0CGzQsJikeVYFzpJtP1q

EIychX_S74j5xx_MPTaNtiJDmLKsw6cEaGhrg 

 

 

GRA PUDEŁKOWO - NAKRĘTKOWA 
https://www.youtube.com/watch?v=hblu71q43EY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34Q

PvE296hP4fHflCaXT6TDT1MYiDUcEMIsFaaFZy8VOoz8ccclF-Khwk&app=desktop 
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MÓJ PRZYJACIEL NECIO 
http://www.necio.pl/ 

 

Ciekawa, bezpieczna strona, nauka poprzez zabawę. 

Potrenuj zręczność z sieciakami 

https://sieciaki.pl/gry/laboratorium-wirusow 
 

 

NAPRAW ROBOTA 
https://sieciaki.pl/gry/napraw-robota 

 

 

MUZYKA DOOKOŁA ŚWIATA  
(Barbara Rejek) 

https://view.genial.ly/5e7ce3317ef4b40d8d1ba374/video-presentation-
muzyka-dookola-swiata-wiosenne-dzwieki 

 

 

WIOSENNY KROKUS  
(Arleta Lech) 

https://view.genial.ly/5e7ccced2976540d84e8d81c/interactive-image-

interactive-image 

 

 

WIRTUALNE SPACERY 
https://www.dzieckowpodrozy.pl/10-najciekawszych-muzeow-ktore-

oferuja-wirtualne-spacery/ 

 

 

E-MUZEA 
https://www.e-muzeum.eu/ 
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STATEK NASA – ORIGAMI 
https://www.youtube.com/watch?v=IEtTvlUhYDc 

 

 

WIRTUALNY SPACER PO 

CENTRUM NAUKI KOPERNIK  

W WARSZAWIE 

https://liblink.pl/8tT5knq5dU 

 

 

 

60 BUDOWLI,  
KTÓRE MOŻESZ ODWIEDZIĆ, BEZ 

WYCHODZENIA Z DOMU 

https://liblink.pl/yVBsBvBLhA 

 

 

 

COŚ DLA CIAŁA 
https://www.youtube.com/watch?v=t6PmB6tMBOc 

https://www.youtube.com/watch?v=-1PuS_MkOZU&t=60s 

https://www.youtube.com/watch?v=BQ9q4U2P3ig 

 

MAGICZNY KRAKÓW 

SPACER 
https://krakow.pl/spacer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEtTvlUhYDc
https://liblink.pl/8tT5knq5dU
https://liblink.pl/yVBsBvBLhA
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GNIAZDO BOCIANIE ON-LINE 
https://www.youtube.com/watch?v=T9BXrusZZIw 

 

 

ODGŁOSY PTAKÓW 
https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/ 

 

  

CHCESZ SAMODZIELNIE 

ZROBIĆ INSTRUMENT 

MUZYCZNY? 
https://www.powerofmelody.com/blog/12-instrumentow-muzycznych-do-

zrobienia-samemu-za-grosze/ 

 

 

STWÓRZ WŁASNĄ ANIMACJĘ  

E-KSIĄŻECZKOWĄ 
https://www.culturestreet.org.uk/activities/picturebookmaker/?fbclid=Iw

AR1k1OmQUkdiOYJtUz_WkbUF0CnLGHWCawXy7t_BgZSN4Rfm9No4Sd

rzTG8 

 

 

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ  

Z PRZYRODY W ZABAWIE  
„POŁĄCZ W PARY” 

https://learningapps.org/display?v=pyg2vm2pj20 
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https://www.powerofmelody.com/blog/12-instrumentow-muzycznych-do-zrobienia-samemu-za-grosze/
https://www.powerofmelody.com/blog/12-instrumentow-muzycznych-do-zrobienia-samemu-za-grosze/
https://www.culturestreet.org.uk/activities/picturebookmaker/?fbclid=IwAR1k1OmQUkdiOYJtUz_WkbUF0CnLGHWCawXy7t_BgZSN4Rfm9No4SdrzTG8
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JESTEŚ SPOSTRZEGAWCZY ? 

ZOBACZ SAM 

https://www.miniminiplus.pl/przygody-rybki-minimini/gry/przygody-rybki-

minimini-zagubione-ksztalty 

 

 

ZNUDZIŁO CI SIĘ KOLOROWANIE  

NA KARTCE? SPRÓBUJ SWOICH SIŁ  

W KOLOROWANIU ON-LINE 
https://www.kolorowankionline.ne 

 

 

MOŻE MASZ OCHOTĘ  

SPRAWDZIĆ SIĘ W ORTOGRAFII?  

TAKICH ĆWICZEŃ NIGDY ZA WIELE 
http://pisupisu.pl/klasa3/rz-i-z-wybierz-puzzle-nowe-slowa 

http://pisupisu.pl/klasa3/wymieniamy-z-wpisywanka 

http://pisupisu.pl/klasa3/wymieniamy-z-przesuwanka 

 

 

MEMORY ZWIERZĘTA 
http://pisupisu.pl/klasa2/odkrywamy-zwierzatka-20 

 

 

MEMORY ORTOGRAFICZNE 
http://pisupisu.pl/klasa2/odkrywanka-8-ortopar 
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PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS 

MULTIMEDIALNE KARTY PRACY 
 

 GRUNT TO ZDROWIE(M. Kurek) 
https://view.genial.ly/5c97588a68711f76b9a2a471/interactive-content-

interactive-image 

 

 WIOSENNIE, KWIATOWO(J. Bejmowicz) 
https://view.genial.ly/5e7cf0ee80bb960e20e79bc6/interactive-image-

wiosennie-kwiatowo 

 

MOTYLE ( B. Rejek) 

https://view.genial.ly/5e861348ba81d90dfb3c67b2/video-presentation-

motyle-dla-sp118-we-wroclawiu 

 

 TRENUJ W DOMU (M. Kurek) 

https://view.genial.ly/5e7b88cd9a293c0e3235a031/interactive-image-

interactive-image?fbclid=IwAR1fZKONBOr4SdI2OC2tIX-

RfuVsAM0K2I8IKPJ5DBFuT-z0MRJRZLD_CB8 
 

 

REBUSY 
 http://pisupisu.pl/klasa2/rebusy 

 

 

ZABAWY Z TERMOMETREM 
https://www.superkid.pl/termometr-nauka 
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https://view.genial.ly/5e7b88cd9a293c0e3235a031/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1fZKONBOr4SdI2OC2tIX-RfuVsAM0K2I8IKPJ5DBFuT-z0MRJRZLD_CB8
http://pisupisu.pl/klasa2/rebusy
https://www.superkid.pl/termometr-nauka


UKŁADANKI PRZESUWNE 
https://www.superkid.pl/ukladanki-online 

 

 

ZNAJDŹ 10 RÓŻNIC 
https://www.superkid.pl/znajdz-10-roznic-online 

 

 

QUIZ O WIOŚNIE 
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,453084-wiosna.html 

 

 

 

ĆWICZ PAMIĘĆ 
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,338d5-masz_pamiec_jak.html 
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NAUKA ŚPIEWU PIOSENKI  

„ZAJĄC MALOWANY” 
 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, 

proponuję naukę piosenki „Zając malowany”. 

Poniżej podaję link do piosenki w moim wykonaniu. 

 

https://youtu.be/Zodp5gNnWGo 

 

Wysłuchajcie piosenki kilka razy  

i spróbujcie się jej nauczyć. 

Powodzenia. 

 

ZAJĄC MALOWANY 

1.Na kubeczku z porcelany mieszka zając malowany. 

Kiedy tylko się poruszy, to w herbacie moczy uszy. 

 

Ref. Mówię wam, mówię wam, co ja z tym zającem mam! 

     Mówię wam, mówię wam, co ja z tym zającem mam! 

 

2.Siedzi zając na kubeczku, lewą nogę moczy w mleczku. 

Ale mleczko nie dla niego, on by wolał coś innego. 

 

3.Wytarł zając mokre uszy, zrobił cztery wielkie susy. 

Usiadł w lesie na polanie, co ja teraz powiem mamie. 

 

 

 

https://youtu.be/Zodp5gNnWGo


QUIZY O BOCIANACH 

 

Polecam sprawdzenie swojej wiedzy o bocianach.  

Kto, jak kto, ale każdy, duży i mały Polak  

powinien posiadać wiadomości na temat tych ptaków. 

Oto quiz przygotowany przeze mnie – Basię Rejek: 

 

https://www.baamboozle.com/game/24187 

 

Tu znajdziecie inne, które wyszukałam w Internecie: 

 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/13,129662,13211,wiosen

ny-quiz-o-bocianach-wbrew-pozorom-kilka-pytan-jest.html 

 

 

https://dziendobry.tvn.pl/a/nie-uwierzysz-ile-lat-zyja-bociany-

rozwiaz-quiz-i-sprawdz-swoja-wiedze-o-ulubiencach-polakow 

 

 

https://www.quizme.pl/q/potterhead13/co_wiesz_o_bocianie_bia

lym 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baamboozle.com/game/24187
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https://www.quizme.pl/q/potterhead13/co_wiesz_o_bocianie_bialym_
https://www.quizme.pl/q/potterhead13/co_wiesz_o_bocianie_bialym_


BOĆKO I ŻYWKOWO – AUDIOBOOK 
BARBARA REJEK 

 

CZĘŚĆ 1 
https://www.youtube.com/watch?v=qM6Uegd7U5Q 

 

CZĘŚĆ 2 
https://www.youtube.com/watch?v=8_4ERlFE0R0&t=3s 

 

CZĘŚĆ 3 
https://www.youtube.com/watch?v=5ao0XR8bS4o&t=148s 

 

CZĘŚĆ 4 
https://www.youtube.com/watch?v=DI8al_hKgw8 

 

CZĘŚĆ 5 
https://www.youtube.com/watch?v=s7JanflNWvE 

 

CZĘŚĆ 6 
https://www.youtube.com/watch?v=YUlgo4RDRyk 
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