
Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice!

       W związku z zaistniałą sytuacją, uniemożliwiającą uczestniczenie dzieci w 
zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły, zachęcam gorąco do pracy w domu. Co jakiś 
czas zamieszczać będę materiały oraz wskazówki  do „przerabianych” treści.
Proszę więc zaglądać na stronę Ośrodka i sprawdzać zakładkę „Praca zdalna dla 
uczniów w związku z zagrożeniem koronawirusem”

Szczególną uwagę chciałam zwrócić na konieczność doskonalenia techniki czytania  
Niech ten czas pobytu dzieci w domu przebiega pod hasłem  „Czytamy 20 minut 
dziennie- codziennie”

W załącznikach „Klasa I” „Klasa II” i „Klasa III” zamieszczone zostały materiały 
edukacyjne dla poszczególnych grup wiekowych, które będą systematycznie dosyłane.

Ponadto,  poniżej załączam linki do portali edukacyjnych, które nie tylko uczą ale i 
bawią.

Kochani wierzę, że wkrótce  sytuacja, w której się znaleźliśmy przejdzie do historii, a 
My z radością zasiądziemy do swoich ławek. Póki co, uczymy się „na odległość”, 
mile spędzam czas z rodziną, pamiętając przy tym, aby „ZOSTAĆ W DOMU” . 

Myślę o Was cieplutko. 
Pani Beata.    

 https://www.matzoo.pl/
 Matzoo to matematyczny portal edukacyjny dla uczniów, którego obsługa nie 
powinna sprawić trudności nawet najmłodszym. Ponad 300 tematów zawiera 
najważniejsze zagadnienia podstawy programowej z matematyki dla szkoły 
podstawowej. Zachęcam do aktywnego korzystania z zasobów serwisu! 

 http://pisupisu.pl/ 
Czas wolny warto wykorzystać na doskonalenie umiejętności z zakresu edukacji 
polonistycznej. Serwis zawiera gry edukacyjne, ćwiczenia ortografii, trening umysłu, 
wiersze, zabawy słowne, ćwiczenia słownikowe oraz wiele, wiele więcej. Zachęcam 
do wspólnej nauki i zabawy! 

 https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/ 
To mnóstwo szablonów do wydruku, podzielone na kategorie. Zachęcamy do 
odwiedzenia tej strony.

Wychowanie fizyczne w domu? Żaden problem! Odwiedźcie strony 
https://wordwall.net/  …/wych…/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia   i gimnastyki z 
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interaktywną ruletką. Miłej zabawy! 

Wszystkie dzieci z klas I - III zachęcam do wirtualnego odkrywania tajników 
przyrody. Pomoże w tym platforma edukacyjna Ministerstwa Środowiska 
przygotowana specjalnie dla dzieci zainteresowanych przyrodą i ekologią. Serwis 
http://  ekodzieciaki.mos.gov.pl/   to miejsce, gdzie młodzi przyrodnicy znajdą wiele 
ciekawostek i informacji z zakresu przyrody. Dodatkowo Ministerstwo przygotowało 
wiele zadań, gier i rebusów, które nie tylko sprawią radość naszemu dziecku, ale i 
przy okazji nauczą go wielu cennych umiejętności. 

W ramach sprawdzenia swoich umiejętności praktycznego stosowania zasad pisowni 
polecamy serwis www  .   dyktanda.net/ To doskonały sposób nauki połączony z zabawą.
Zadania dostosowane są zarówno do dzieci z klas I ale i kla II i III, którzy lubią 
spędzać czas przy komputerze, a jednocześnie chcą w praktyce sprawdzić lub 
doskonalić swoje umiejętności. 

„Szalone Liczby” to strona matematyczna, na której znajdziecie nie tylko wyjaśnienie
zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych 
pomocy naukowych. Oprócz tego na stronie znajdują się zagadki, ciekawostki, quizy 
oraz recenzje najlepszych gier planszowych. Zachęcamy do odwiedzenia 
https://szaloneliczby.pl/ i utrwalenia swoich wiadomości. Platforma przeznaczona jest 
zarówno dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I – III.

Serdecznie zachęcamy również do wspólnej nauki i zabawy z kartami pracy 
przygotowanymi na platformie edukacyjnej https://www.nauczycielskiezacisze.pl/ 
Znajdziecie tam plątaninki literowe, rebusy, zagadki, puzzle i wiele, wiele więcej. 

Ponadto, przypominam o ofercie TVP, TVP ABC i TVP Kultura, które we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowali wiele ciekawych 
propozycji na ten trudny czas.
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