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W tym tygodniu poruszamy zagadnienie bezpieczeństwa w Internecie. 

Obejrzyj poniższą książeczkę a dowiesz się co to jest Internet i w jaki 

sposób działa. 
http://scholaris.pl/zasob/66846?bid=0&iid=&query=bezpieczny+internet&api= 

WTOREK 26.05. 
2020 

Zapraszam do obejrzenia filmu https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ 
pamiętaj, że nie wszyscy internauci maja dobre zamiary. Nie ufaj osobom 
poznanym w sieci. 

ŚRODA 27.05. 
2020 

Pamiętaj, że cokolwiek wrzucasz do Internetu – zdjęcia lub  filmy, pozostaje w 
sieci na zawsze i nie można już tego wycofać.  Ktoś może takie zdjęcia lub filmy 
wykorzystać do złych celów. Obejrzyj poniższy film, a zrozumiesz jak to działa. 
https://www.youtube.com/watch?v=dGKt_WtrNXY&list=PL35t12wppoEbCq0iMh
dwq1JTzkdrGkwH7 

CZWARTEK 28.05. 
2020 

W załączniku nr 1 znajdziesz 10 podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z 
Internetu. Przeczytaj je, jeśli masz wątpliwości lub pytania, możesz porozmawiać 
z rodzicami. 
Zapraszam Cię do zabawy. Na stronie 
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/technika/178798-bezpiecze%C5%84stwo-
w-sieci ułóż puzzle dot. Bezpieczeństwa w sieci. 

PIĄTEK 29.05.20
20 

Pamiętaj, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia płynącego z Internetu lub 
przemocy, której doświadczyłeś przez Internet zawsze możesz się zwrócić po 
pomoc do rodziców, nauczycieli, wychowawców, osoby starszej, której ufasz. 

Pomoc znajdziesz również pod tymi  numerami telefonów: 

800 12 12 12  - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  
Telefon jest bezpłatny i czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 
20.00 (połączenie bezpłatne). Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych 
i zostawisz informację o sobie i swój numer - konsultanci do Ciebie oddzwonią. 

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   - www.116111.pl 
Bezpłatna i anonimowy telefon dla dzieci i młodzieży prowadzony od 2008 roku 
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. 

Więcej informacji na stronie: https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-
bezpieczenstwa 

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy 

 Katarzyna Winczakiewicz 

 

Propozycja od p. Chochlińskiej: 

poniedziałek  

Namaluj dowolną postać z bajki którą oglądaliśmy  w szkole na świetlicy. 

np. Królewnę Śnieżkę, Kota w butach, Minionki. 
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środa 

Rybki z makaronu muszelki 

Poproś mamę o zakup dużych muszli z makaronu. 

Środki muszki pomaluj tak aby przedstawiały ryby. 

 

Propozycja od p. Kołodziejskiego: 

Świetlica. Lekcja 6 

Wtorek 26.5.2020. 

Korzystając z podanej strony internetowej wybierz jeden z rysunków i pokoloruj go. 

http://summercoloringpages.club/szalik-kolorowanka.html 

Świetlica. Lekcja 6 

Czwartek. 27.5.2020. 

Korzystając z podanej strony internetowej wybierz jedną z gier zręcznościowych. 

Możesz do zabawy zaprosić brata lub siostrę. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gokids.transportbuilding&gl=PL 

Świetlica. Lekcja 7 

Piątek. 29.5.2020. 

Korzystając z podanej strony internetowej wybierz jedną z gier zręcznościowych. 

https://gameplanet.onet.pl/gry-online/zrecznosciowe/tetro-classic/q4bntvm 

Propozycja od p. Tyrcha: 

Na majowej łące – zagadki 
 

Wejdź na stronę  

https://www.youtube.com/watch?v=anYx7nJCI4s 

http://summercoloringpages.club/szalik-kolorowanka.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gokids.transportbuilding&gl=PL
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Propozycja od p. Lis: 

Prace techniczne dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=7qN_ZQs0llI 

Zabawy dla dzieci  

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

Propozycja od p. Sobyry: 

ŚWIETLICA 25 – 29.05 

KLASY V - VIII 

 

Osłonka na doniczkę ze spinaczy 

Potrzebne będą: 

plastikowa, okrągła butelka po wodzie 

około 30 drewnianych klamerek do bielizny 

farby akrylowe lub plakatowe 

biała kartka do wycięcia chmurek 

pędzel, klej, nożyczki 

Wykonanie: 

Z butelki odcinamy dno, by został rant ok. 2-3 cm wysokości. Wyciętą podstawkę 

pokrywamy z wierzchu żółtą farbą. Spinacze malujemy na niebiesko, a następnie jeden obok 

drugiego, zaczepiamy o przygotowane denko (powinny ciasno stykać się ze sobą). Na białej 

tekturce rysujemy kilka chmurek, wycinamy je i naklejamy na spinacze w różnych miejscach 
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KWIATY DLA MAMY 

Potrzebne będą: 

rolki z papieru toaletowego 

papier kolorowy 

kolorowy brystol 

klej 

nożyczki 

Wykonanie: 

Odcinamy fragment rolki. Oklejamy go zielonym papierem. Z kolorowego brystolu 

wycinamy kształt kwiatu tulipana. Rolkę nacinamy w dwóch miejscach. W nacięcia 

wkładamy kwiat. Ze złożonego zielonego papieru wycinamy kształt liści. Sklejamy dwie 

warstwy na brzegach i nakładamy na rolkę. 

 

 

Źródło: mamawdomu.pl 



Jak wywołać deszcz? 

Słuchając starszych ludzi często słyszymy: „W maju deszcz może padać codziennie…” dziwi 

nas to, ale po chwili myślimy, że mają rację; w maju przyroda potrzebuje najwięcej wilgoci 

do wzrostu. Spróbujmy wywołać deszcz … w słoiku😊 

Potrzebne: 

słoik z wrzącą wodą 

talerzyk 

lód 

 

Na słoik z wodą nałóżcie talerz z kostkami lodu i obserwujcie co się będzie działo na 

ściankach szklanego pojemnika. A przy okazji koniecznie porozmawiajcie o deszczu i trzech 

stanach skupienia wody! 

 

 

Źródło: mamawdomu.pl 

 

Propozycja od p. Wilaszka: 

Zabawy z dziećmi podczas kwarantanny 

https://www.youtube.com/watch?v=BjODc8_oZB8 

Zabawy dla dzieci w kodowanie bez komputera, nauka programowania podczas zabawy 
offline 

https://www.youtube.com/watch?v=ppO0O332wD4 
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