
Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji z przedmiotu matematyka. 

Programy edukacyjne 

Nazwa programu Krótki opis programu 
Geometria2.1 Bezpłatny program umożliwiający rysowanie figur 

geometrycznych. Przeznaczony jest zarówno do 
samodzielnego wykorzystania, jak i do pomocy dla 
nauczycieli podczas lekcji matematyki. Geometria 
umożliwia rysowanie wszystkich podstawowych figur 
geometrycznych na płaszczyźnie, wykonywanie 
różnorodnych konstrukcji geometrycznych, a także 
zapoznawanie się z niektórymi własnościami 
narysowanych figur. Obraz z narysowanymi figurami 
można zapisać do pliku (format własny programu) do 
późniejszego odtwarzania i ew. modyfikacji. 

GeoGebra 5.0 356.0 Zaawansowana aplikacja, wspomagająca naukę 
matematyki (zwłaszcza w takich działach, jak 
geometria, algebra, statystyka i analiza 
matematyczna) na wszystkich poziomach nauczania, 
począwszy od szkoły podstawowej, na studiach 
wyższych kończąc.  

Matlandia Dostępny przez Internet płatny program wspierający 
naukę matematyki w klasach 4–8 szkoły podstawowej 
opracowany przez GWO. Zawiera ponad 1100 
animowanych zadań. Bajkowa sceneria oraz 
animowani bohaterowie sprawiają, że uczniowie 
z zaangażowaniem rozwiązują zadania 
matematyczne. Program doskonali biegłość 
rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie. 
Kładzie nacisk na wykorzystanie matematyki 
w codziennych sytuacjach. 

Wirtualny zeszyt do matematyki Wszystkie działy podzielone na poziomy: klasy 4-6. 
Przydatny do wprowadzania nowego tematu 
(zebrane są tu prezentacje) i utrwalania materiału – 
linki do gier matematycznych i zadań interaktywnych, 
ciekawostki matematyczne, przekierowania na strony 
związane z konkursami matematycznymi. 

https://matematyka.wiki/app/tabliczka-
mnozenia/ 

aplikacja do nauki tabliczki mnożenia 

  

 

 

 

https://matematyka.wiki/app/tabliczka-mnozenia/
https://matematyka.wiki/app/tabliczka-mnozenia/


Linki do zasobów z krótkim opisem 

www.matzoo.pl – zadania z matematyki oraz tabliczka mnożenia, materiał podzielony jest na 
klasy.  

http://kompozytorklasowek.gwo.pl  – płatny program do układania sprawdzianów i prac 
klasowych, przydatny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Nauczyciel/ka 
sam/a określa temat klasówki i dobiera zadania. Program informuje o liczbie stron klasówki 
oraz czasie potrzebnym do jej przeprowadzenia.  

www.matmagwiazdy.pl  – lekcje z matematyki dla szkoły podstawowej w postaci filmów na 
YouTube.  

https://www.thatquiz.org/pl - testy matematyczne dla uczniów i nauczycieli;  

www.mathplayground.com/games.html – wiele gier.  

www.ixl.com/math  – nauka matematyki od przedszkola do gimnazjum, liczenie online, 
mnóstwo ćwiczeń, ciekawe inspiracje. 

http://e-matematyk.blogspot.com/2011/02/rzymski-system-zapisywania-liczb.html – 
rzymski system zapisywania liczb; uczniowie utrwalają materiał, korzystając z gier 
matematycznych.  

http://www.cauchy.pl/index.php - duży zbiór zadań. 

http://www.medianauka.pl/index.php - duży zbiór lekcji, artykułów, filmów, animacji. 

http://matematykainnegowymiaru.pl/ - zbiór plansz interaktywnych z matematyki. 

http://matlekcja.pl – blog nauczycielki matematyki z ciekawymi pomysłami na lekcje. 

http://matmag.pl – portal edukacyjny zawierający zbiory zadań dla kl. I-VIII szkoły 
podstawowej wymagający rejestracji i wykupu abonamentu. 

www.squla.pl – portal edukacyjny z innowacyjnymi quizami pozwalającymi ćwiczyć 
wiadomości z różnych przedmiotów m.in. matematyki. Dla nauczycieli portal jest bezpłatny. 
Przy rejestracji wymaga podania numeru RSPO szkoły. 

https://epodreczniki.pl/ - e-zasoby zawierające materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego  
z różnych przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych. 

http://www.math.edu.pl/ - strona internetowa poświęcona matematyce zawierająca zadania, testy, 
materiały pozwalające przygotować się do egzaminu, ciekawostki, łamigłówki interaktywne. 

http://www.serwis-matematyczny.pl/static/st_main.php -  znajdziesz tutaj krzyżówki matematyczne  
i łamigłówki, testy interaktywne, animacje, wiadomości o liczbach, artykuły matematyczne, 
scenariusze lekcji, aforyzmy i dowcipy, fraktale, matematyków starożytnych, siedem cudów świata  
i wiele innych. Serwis przeznaczony jest dla gimnazjalistów, licealistów oraz ich nauczycieli.  

http://maga.witrynaszkolna.pl/strona=prezentacje  - prezentacje: kąty i ich rodzaje, potęgi, trójkąty, 
wielokąty. 

https://www.tabliczkamnożenia.pl/ - wszystko co może pomóc przy nauce tabliczki mnożenia. 

http://www.matzoo.pl/
http://kompozytorklasowek.gwo.pl/
http://www.matmagwiazdy.pl/
https://www.thatquiz.org/pl
http://www.mathplayground.com/games.html
http://www.ixl.com/math
http://e-matematyk.blogspot.com/2011/02/rzymski-system-zapisywania-liczb.html
http://www.cauchy.pl/index.php
http://www.medianauka.pl/index.php
http://matematykainnegowymiaru.pl/
http://matlekcja.pl/
http://matmag.pl/
http://www.squla.pl/
https://epodreczniki.pl/
http://www.math.edu.pl/
http://www.serwis-matematyczny.pl/static/st_main.php
http://maga.witrynaszkolna.pl/strona=prezentacje
https://www.tabliczkamnożenia.pl/


http://mojamatma.nogard.pl/ - na stronie gry dydaktyczne, testy online, plansze interaktywne  
z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej i średniej. 

https://pl.khanacademy.org/math - Akademia Khana oferuje praktyczne ćwiczenia, filmy 
instruktażowe i panel indywidualnych planów nauczania, który daje uczniom możliwość pracy we 
własnym tempie, w i poza klasą.  

https://quizlet.com/pl  - najbardziej popularna platforma edukacyjna online w Stanach 
Zjednoczonych dla uczniów i nauczycieli. Rozpoczynając od prostego narzędzia do nauki online, 
Quizlet oferuje dziś narzędzia dla uczniów, które umożliwiają im tworzenie fiszek, praktyczne 
ćwiczenie pisowni, grę w gry edukacyjne, sprawdzanie ich wiedzy, współpracę z innymi uczniami  
i wiele więcej. 

http://www.interklasa.pl/ - polski portal edukacyjny. 

https://szaloneliczby.pl/matematyka/ - zagadki, łamigłówki, quizy, gry planszowe. 

http://ematma.eu/ - serwis z ciekawostkami matematycznymi, mnożenie na palcach, na kreskach, 
złudzenia optyczne itp..  

https://learningapps.org/ - ciekawe gry i quizy edukacyjne m.in. z matematyki. 

http://www.kostkinamatmie.edu.pl/ -  blog super belfrów. 

https://matematykawpodstawowce.pl/ - ciekawostki matematyczne, materiały z lekcji, zadania 
dodatkowe oraz przykładowe kartkówki i sprawdziany. Na stronie znaleźć można link do kanału 
 na YouTube z instrukcjami dle uczniów i nauczycieli. Bardzo popularna jest zakładka GRY, tam 
zebrano gry znalezione na różnych stronach internetowych oraz stworzone na darmowej platformie 
LearningApps.org. 

http://matematyka.wombb.edu.pl/spotkania - portal nauczycieli matematyki (pomysły ciekawych 
zajęć). 

Prezentacje w programie prezi - szkoła podstawowa,  gimnazjum 

-ofuamki-dziesietne/ 

-fqkskq/dodawanieuamkow-zwykych/ 

-_szrebipe/zasadypodzielnoci/ 

http://prezi.com/eca2zulm1zkm/pola-figurprezentacja/  

-figur-napaszczyznie/ 

-i-figury-paskiew-architekturze/ 

-obrotowe/ 

http://prezi.com/ned8mehhuven/twierdzeniepitagorasa/ 

 

-prezi/ 

http://prezi.com/hvixpx72e2te/symetria/  

http://mojamatma.nogard.pl/
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http://ematma.eu/
https://learningapps.org/
http://www.kostkinamatmie.edu.pl/
https://matematykawpodstawowce.pl/
http://matematyka.wombb.edu.pl/spotkania
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Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji z przedmiotu język polski 

Programy edukacyjne 

Nazwa programu Krótki opis programu 
Wierszownik 4.4 Baza poezji polskiej i obcej; noty biograficzne. Program 

bezpłatny. 

Ortografia 2.0 Wspomaganie nauki ortografii. Program bezpłatny. 

Słownik synonimów 2.0 Pomoc w redagowaniu różnego typu tekstów. Program 
bezpłatny. 

CyTaT 5.2 Zbiór cytatów i złotych myśli. Program bezpłatny. 
 

 

Linki do zasobów z krótkim opisem 
 

Czasopisma: 
http://jezyk-polski/ Oficjalna strona czasopisma „Język polski”. 

http://dekadaliteracka Możliwość czytania tekstów literackich, felietonów… 

http://tekstydrugie.pl/pl/ Fachowe czasopisma poświęcone wiedzy o literaturze, 
skoncentrowane na zagadnieniach teorii i metodologii 
badań literackich. 

http://www.kwartjez.amu.edu.pl/ Oficjalna strona „Kwartalnika językoznawczego”. 
 

 

Biblioteki i strony zawierające teksty literackie: 
http://www.pbi.edu.pl/index.html Dostępna klasyka literatury polskiej, publikacje 

naukowe. 

http://exlibris.biblioteka.prv.pl/ Zawiera zbiór literatury polskiej obcej w formie e-
booków. 

www.scholar.google.pl Artykuły naukowe. 

 

Portale i serwisy edukacyjne: 
http://www.egzaminy.edu.pl/ Portal dotyczący egzaminów na wszystkich szczeblach 

edukacji. 

http://www.edualert.pl/ Portal gromadzi informacje o szkolnych konkursach, 
nowościach, akcjach. 

http://edukator.pl/ Portal zawiera materiały do wszystkich przedmiotów, 
na wszystkich szczeblach edukacji. 

http://educarium.pl/ Portal zawiera m.in. konspekty zajęć. 

http://www.cke.edu.pl/ Strona główna Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

www.dyktanda.net Strona internetowa z ciekawymi przykładami tekstów. 

www.scholaris.pl Strona internetowa umożliwia mi dostęp do ciekawych 
konspektów lekcji, pomocy dydaktycznych. 

http://teksty/


www.ebooki.nowaera.pl Podręcznik w wersji elektronicznej. 

www.chomikuj.pl Strona internetowa umożliwia pobieranie artykułów, 
filmów, fragmentów książek. 

www.pisupisu.pl Gry dydaktyczne (lektury, związki frazeologiczne, 
części mowy, ortografia, słowne zabawy). 

www.klasoteka.pl Gry dydaktyczne. 

 
Słowniki i encyklopedie online: 
http://encyklopedia.pwn.pl/ Hasła, ilustracje… 

http://polszczyzna.pwn. pl/ Bezpłatny, obszerny słownik języka polskiego. 

http://www.psb.pan.krakow.pl/ Polski słownik biograficzny. 

www.sjp.pwn.pl/ Słownik w rodzaju leksykonu z krótkimi definicjami, 
dużą liczbą znaczeń i wyrazów pochodnych. 

http://so.pwn.pl/ Wielki słownik ortograficzny PWN. 

www.wikipedia.pl Podstawowe informacje, notki biograficzne. 

 
Filmy, adaptacje filmowe lektur: 
Ninateka.pl  Filmy, sztuki, spektakle teatralne, muzyka, literatura.  

www.youtube.pl Filmy, fragmenty adaptacji filmowych, muzyka. 

www.cda.pl Filmy, adaptacje filmowe lektur. 

 

Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji z przedmiotu historia i wiedza 

o społeczeństwie 

Programy edukacyjne 

Nazwa programu Krótki opis programu 
Learningapps www.learningapps.org  

- aplikacja z zadaniami testowymi i elementem 
rywalizacji. 

Prezi www.prezi.com  
Program do tworzenia prezentacji  

IPNtv www.youtube.com/user/IPNtvPL   
e-podreczniki www.epodreczniki.pl 

 

 

 

http://www.pisupisu.pl/
http://www.youtube.com/user/IPNtvPL


Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji z przedmiotu biologia, 

chemia, technika 

Programy edukacyjne 

Nazwa programu Krótki opis programu 
Biologia dla nauczyciela Zestawy multimedialne – Moje zestawy Nowa Era 

Biologia Puls życia 

klasa V, VII i VIII 

Multibook klasa V 

Multimedialny atlas anatomiczny 

Multimedialny atlas zwierząt 

Multiteki 

Prezentacje 

Animacje 

Chemia dla nauczyciela Zestawy multimedialne – Moje zestawy Nowa Era 

Chemia Nowej Ery Multiteka klasa VII 

Tajemnice przyrody Multibook klasa IV 

Tajemnice przyrody  Scenariusze lekcji multimedialnych 

Technika Jak to działa? 

Technika w praktyce 

Materiały prezentacyjne: do serii wydawniczej Jak to działa? 

 animacje 

 pezentacje 

 filmy 

 aplikacje 

 ćwiczenia  multimedialne 

Technika w praktyce – Zajęcia  mechaniczne -  motoryzacyjne:- 

filmy edukacyjne 

Technika w praktyce – Zajęcia elektryczno – elektroniczne -

filmy edukacyjne 

 

https://www.dlanauczyciela.pl/moje-zestawy,338456  
https://www.dlanauczyciela.pl/moje-zestawy,338459  
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4 -8 
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8  
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/gimnazjum/zajecia-techniczne/technika-w-

praktyce/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego  

 

Narzędzia TIK pomocne w realizacji zajęć rewalidacyjnych – KWP 

Linki do zasobów z krótkim opisem: 

https://www.youtube.com/watch?v=ex0bHbNxjgA- KOLANA KOŚLAWE - Ćwiczenia korekcyjne wad 

postawy – Film instruktażowy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawidlowa_postawa_ciala - Wyszczególnione wszystkie wady 

postawy, przyczyny powstania wady, charakterystyka 

http://www.fit.pl/klinikakregoslupa/wady-postawy/plecy-okragle PLECY OKRĄGŁE - Opis wady 

postawy – plecy okrągłe 

https://www.dlanauczyciela.pl/moje-zestawy,338456
https://www.dlanauczyciela.pl/moje-zestawy,338459
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/reforma-2017-szkola-podstawowa-klasy-4-8
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/gimnazjum/zajecia-techniczne/technika-w-praktyce/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/gimnazjum/zajecia-techniczne/technika-w-praktyce/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego
https://www.youtube.com/watch?v=ex0bHbNxjgA-
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawidlowa_postawa_ciala
http://www.fit.pl/klinikakregoslupa/wady-postawy/plecy-okragle


https://fizjoplaner.pl/plecy-okragle.html – PLECY OKRĄGŁE - Przyczyny powstania, postępowanie 

korekcyjne, przykładowe ćwiczenia korekcyjne 

https://portal.abczdrowie.pl/skolioza SKOLIOZA - Rodzaje, przyczyny,, objawy i rozpoznania, diagnoza 

i rokowania, profilaktyka, leczenie, ćwiczenia – przykłady 

https://fizjoplaner.pl/plecy-wklesle.html PLECY WKLĘSŁE - Przyczyny powstania, postępowanie 

korekcyjne, przykładowe ćwiczenia korekcyjne 

https://www.youtube.com/watch?v=OqxC1qRkOkU – PLECY WKLĘSŁE  - Ćwiczenia korekcyjne wad 

postawy – Film instruktażowy 

https://zdrowie.tvn.pl/a/plecy-plaskie-diagnostyka-i-cwiczenia-korekcyjne PLECY PŁASKIE – Przyczyny 

pleców płaskich, diagnostyka, ćwiczenia korekcyjne – przykłady 

https://fizjoplaner.pl/plecy-okraglo-wklesle.html – PLECY OKRĄGŁO-WKLĘSŁE - Przyczyny powstania, 

postępowanie korekcyjne, przykładowe ćwiczenia korekcyjne 

https://www.youtube.com/watch?v=U-GjNvhElmM - PLECY OKRĄGŁO-WKLĘSŁE - Ćwiczenia 

korekcyjne wad postawy – Film instruktażowy 

https://www.medme.pl/choroby/wady-stop,444.html – WADY STÓP  u dzieci i dorosłych – rodzaje, 

leczenie,, ćwiczenia korekcyjne, wyszczególnione i opisane występowanie wszystkich rodzajów wad 

stóp 

https://www.hellozdrowie.pl/jak-prawidlowo-wykonywac-cwiczenia-korygujace-plaskostopie/ - 

PŁASKOSTOPIE – charakterystyka wady, przykładowe ćwiczenia/ zestaw ćwiczeń dla dzieci i dorosłych 

https://www.youtube.com/watch?v=jB296-N5wCI – PŁASKOSTOPIE -  Ćwiczenia korekcyjne wad 

postawy – Film instruktażowy 

https://www.medme.pl/choroby/kolana-szpotawe,186.html – KOLANA SZPOTAWE – charakterystyka 

wady, przyczyny, sposoby leczenia, ćwiczenia korekcyjne 

https://www.youtube.com/watch?v=YvzhmT2_ZK4 – KOLANA SZPOTAWE - Ćwiczenia korekcyjne 

wad postawy – Film instruktażowy 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/pedagogika-lecznicza/kolana-koslawe-propozycje-cwiczen/ - 

KOLANA KOŚLAWE – przyczyny wady, propozycje ćwiczeń profilaktycznych i korekcyjnych 

https://www.youtube.com/watch?v=ex0bHbNxjgA – KOLANA KOŚLAWE - Ćwiczenia korekcyjne wad 

postawy – Film instruktażowy 

https://portal.abczdrowie.pl/cwiczenia-izometryczne-metoda-technika-przyklady-korzysci - 

Ćwiczenia wzmacniające określone grupy mięśni. 

https://zdrowie.tvn.pl/a/cwiczenia-izometryczne-czyli-dla-kazdego - Ćwiczenia wzmacniające 

określone grupy mięśni. Przykłady ćwiczeń wzmacniających. 

https://www.dexak.pl/strefa-pacjenta/zestawy-cwiczen/stawy-kolanowe/ - ćwiczenia zwiększające 

ruchomość w stawach kolanowych – przykłady ćwiczeń. 

https://fizjoplaner.pl/plecy-okragle.html
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https://www.youtube.com/watch?v=5VX0AMhasCc – zestaw ćwiczeń poprawiających ruchomość 

stawów kręgosłupa. Film instruktażowy. 

https://www.sfd.pl/%C4%86wiczenia_zwi%C4%99kszaj%C4%85ce_ruchomo%C5%9B%C4%87_staw%

C3%B3w-t421294.html – zestaw ćwiczeń zwiększających ruchomość stawów i wzmacniające je. 

https://slideplayer.pl/slide/1284049/ - przykłady ćwiczeń korygujących wady postawy ciała 

https://www.gkk.pl/index.php/artykuy/87-asymetryczna-elongacja-w-korygowaniu-bocznych-

skrzywien-kregoslupa - przykłady ćwiczeń asymetrycznych  

http://www.rehabilix-centrum.pl/?page_id=51 – przykłady ćwiczeń symetrycznych 

http://www.edukacja.edux.pl/p-13111-cwiczenia-ksztaltujace-z-przyborem.php - zestawy różnych 

ćwiczeń z przyborami typowymi 

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/cwiczenia-gimnastyczne/1455-wiczenia-z-przyborami-

nietypowymi - zestawy różnych ćwiczeń z przyborami nietypowymi 

https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/abc-cwiczen/6-cwiczen-na-rownowage-aa-9uJi-

Zqvy-7doH.html - przykłady różnych ćwiczeń równoważnych 

https://pieknoumyslu.com/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/ - zestaw ćwiczeń oddechowych 

https://www.klubrodzica.com/cwiczenia-relaksacyjne-oddechowe-dla-dzieci - przykłady ćwiczeń 

oddechowych i relaksacyjnych 

https://www.sfd.pl/%C4%86wiczenia_og%C3%B3lnorozwojowe_i_ich_podzia%C5%82%21%21-

t250965.html – podział ćwiczeń ogólnorozwojowych i różne przykłady 

https://poradnia.pulawy.pl/wp-content/uploads/2016/02/Metody_Knill_w_.pdf - Programy 

Aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja Marianny Knill i Christopera Knilla. 

https://www.youtube.com/watch?v=43_CWFh81pU – Film instruktażowy I Programu Aktywności – 

Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja Marianny Knill i Christopera Knilla. 

 

Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji z przedmiotu 

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE 

Programy edukacyjne  

Nazwa programu Krótki opis programu 
Boardmaker Program wspierający komunikację alternatywną, przeznaczony do 

tworzenia tablic komunikacyjnych, nakładek, kart pracy, planów 
dnia. 

Mówik Print 2.0 Program do edycji i drukowania symboli Mówik. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5VX0AMhasCc
https://www.sfd.pl/%C4%86wiczenia_zwi%C4%99kszaj%C4%85ce_ruchomo%C5%9B%C4%87_staw%C3%B3w-t421294.html
https://www.sfd.pl/%C4%86wiczenia_zwi%C4%99kszaj%C4%85ce_ruchomo%C5%9B%C4%87_staw%C3%B3w-t421294.html
https://slideplayer.pl/slide/1284049/
https://www.gkk.pl/index.php/artykuy/87-asymetryczna-elongacja-w-korygowaniu-bocznych-skrzywien-kregoslupa
https://www.gkk.pl/index.php/artykuy/87-asymetryczna-elongacja-w-korygowaniu-bocznych-skrzywien-kregoslupa
http://www.rehabilix-centrum.pl/?page_id=51
http://www.edukacja.edux.pl/p-13111-cwiczenia-ksztaltujace-z-przyborem.php
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/cwiczenia-gimnastyczne/1455-wiczenia-z-przyborami-nietypowymi
http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/cwiczenia-gimnastyczne/1455-wiczenia-z-przyborami-nietypowymi
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/abc-cwiczen/6-cwiczen-na-rownowage-aa-9uJi-Zqvy-7doH.html
https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/abc-cwiczen/6-cwiczen-na-rownowage-aa-9uJi-Zqvy-7doH.html
https://pieknoumyslu.com/cwiczenia-oddechowe-dla-dzieci/
https://www.klubrodzica.com/cwiczenia-relaksacyjne-oddechowe-dla-dzieci
https://www.sfd.pl/%C4%86wiczenia_og%C3%B3lnorozwojowe_i_ich_podzia%C5%82%21%21-t250965.html
https://www.sfd.pl/%C4%86wiczenia_og%C3%B3lnorozwojowe_i_ich_podzia%C5%82%21%21-t250965.html
https://poradnia.pulawy.pl/wp-content/uploads/2016/02/Metody_Knill_w_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=43_CWFh81pU


Linki do zasobów z krótkim opisem: 

- https://pedagogika-specjalna.edu.pl/ - portal edukacyjny, na którym znaleźć można m.in. artykuły 

dotyczące pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami, przykładowe programy i plany pracy, 

scenariusze zajęć, opisy przypadków, karty pracy. Większość zasobów udostępniona bez konieczności 

logowania, rejestracja i założenie konta jest bezpłatne; 

- www.specjalni.pl – blog prowadzony przez 2 nauczycielki pracujące w szkole specjalnej i dzielące się 

swoją wiedzą i pomysłami na aktywizację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 

wykorzystaniem wysokich technologii na zajęciach. W zasobach znajdziemy m.in. gotowe karty pracy 

oraz linki do generatorów kart pracy, przykładowe scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne do 

samodzielnego wykonania oraz opis gotowych pomocy z adresami sklepów, w których można je 

nabyć; 

-  www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl – baza materiałów dydaktycznych, bez konieczności 

logowania, po zalogowaniu możliwe jest publikowanie własnych materiałów; 

- www.superkid.pl – materiały edukacyjne i generatory kart pracy, portal adresowany do 

nauczycieli oraz rodziców przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej, dostęp do zasobów 

serwisu jest płatny; 

- naszelementarz.men.gov.pl/generator – darmowy generator kart pracy (możliwość ściągnięcia 

programu na komputer lub pracy online, pracując online możliwości są dużo większe niż po 

ściągnięciu programu na komputer).  

 

Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji z przedmiotu  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ 

Programy edukacyjne  

Nazwa programu Krótki opis programu 
Boardmaker Program wspierający komunikację alternatywną, przeznaczony do 

tworzenia tablic komunikacyjnych, nakładek, kart pracy, planów 
dnia. 

Mówik Print 2.0 Program do edycji i drukowania symboli Mówik, symbole w dużym 
formacie można wykorzystywać jako kolorowanki do utrwalania ich 
znaczenia. 

 

Linki do zasobów z krótkim opisem: 

- www.superkid.pl – portal zawiera m.in. materiały edukacyjne z zakresu plastyki, techniki  

i muzyki, adresowany jest do nauczycieli oraz rodziców przedszkolaków i uczniów szkoły 

podstawowej, dostęp do zasobów serwisu jest płatny; 

- www.kreatywniewdomu.pl – blog, w zasobach którego znajdziemy pomysły na proste, ciekawe 

prace plastyczne i techniczne, dostęp bezpłatny; 

- https://pracaplastyczna.pl/ - blog  z pomysłami  na prace plastyczne, dostęp bezpłatny. 

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/
http://www.specjalni.pl/
http://www.publikacje.edu.pl/
http://www.edux.pl/
http://www.superkid.pl/
file:///C:/Users/Yoga/Downloads/naszelementarz.men.gov.pl/generator
http://www.superkid.pl/
http://www.kreatywniewdomu.pl/
https://pracaplastyczna.pl/


Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji z przedmiotu rewalidacja 

indywidualna 

Programy edukacyjne 

Nazwa programu Krótki opis programu 
Abrakadabra 
 

Abrakadabra to program zaprojektowany tak, aby pomagał 
rozwijać postrzeganie wzrokowe, uczył techniki pracy  
z przyciskami oraz umiejętności językowych. Jest programem 
przyczynowo - skutkowym dla użytkowników przycisków. (płyta 
przegrana, mam ją u siebie) 

Układanki 
piktogramowe 

Układanki piktogramowe  są przeznaczone dla osób mających 
trudności z werbalnym komunikowaniem się oraz ich 
opiekunów. Czarno-białe symbole zostały połączone  
z kolorowymi obrazkami, co pozwala lepiej skojarzyć znaki i ich 
znaczenie. Dodatkowo lektor odczytuje napisy i polecenia,  
co ćwiczy percepcję słuchową. Oryginalna płyta znajduje się  
w bibliotece szkolnej. 

Boardmaker -
oprogramowanie do 
komunikacji 

Oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną 
przeznaczone jest dla osób mających trudności  
z porozumiewaniem się za pomocą mowy czyli dla osób  
z różnych przyczyn pozbawionych zdolności mówienia lub takich, 
u których mowa nie spełnia funkcji komunikacyjnych. 
Oprogramowanie takie zainstalowane na komputerze, tablecie, 
telefonie gwarantuje osobie niemówiącej zastępcze narzędzie 
porozumiewania się. Bazy symboli oprogramowania sprawiają, 
że są one dostępne również dla osób nie potrafiących czytać  
i pisać, natomiast syntezator mowy pozwala osobie niemówiącej 
na głośne wyrażanie swoich emocji, potrzeb, opinii, poglądów 
oraz dyskusje na dowolne tematy. Wiele opcji dostępu do 
programów za pomocą myszki, klawiatury, ekranu dotykowego, 
pojedynczego przycisku, sterowania wzrokiem) sprawia, że mogą 
one być obsługiwane przez osoby z różnymi dysfunkcjami 
Ponadto bogate funkcje programów wspomagających 
komunikację pozwalają na przygotowywanie indywidualnych 
plansz edukacyjnych, zadaniowych wspomagających naukę 
czytania, pisania, rozróżniania i nazywania przedmiotów, 
kształtów, kolorów, odgłosów i wiele więcej stając się tym 
samym nieocenionym narzędziem pracy nauczyciela czy 
terapeuty. Oryginalna płyta znajduję się w bibliotece szkolnej. 

Sokrates 123 Pak Łączy w sobie zabawę z edukacją, poprzez odpowiednio 
opracowane zabawy i ćwiczenia dzieci doskonalą umiejętności 
czytania, pisania, liczenia. Wyrabiają w sobie zdolności 
rozumienia pojęć, umiejętności postrzegania i kojarzenia. 
Program jest w szkole. 

 

http://www.boardmaker.pl/
http://www.boardmaker.pl/
http://www.boardmaker.pl/


Linki do zasobów z krótkim opisem 

file:///C:/Users/Ania/Desktop/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-
intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-1-2018-02.pdf  - zeszyt kart pracy 
do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. 
 
file:///C:/Users/Ania/Desktop/zeszyt_piktogramow_cz4.pdf  - „Nasz Elementarz” podręcznik 
do szkoły podstawowej; adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
https://ciufcia.pl/kraina-nimm2?gclid=EAIaIQobChMIx-
3C35fu4QIVAaWaCh2YfAjpEAAYASAAEgJQzPD_BwE   - portal z grami edukacyjnymi. 
 
https://www.buliba.pl/ - portal z grami edukacyjnymi. 
 
https://www.superkid.pl/  - portal z łamigłówkami, ćwiczeniami, kartami prac, wycinankami, grami 
edukacyjnymi ( płatny, trzeba wykupić abonament). 
 
https://naszelementarz.men.gov.pl/generator-kart-pracy/  - podręczniki, darmowy portal, karty 
pracy. 
 
http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator.html - darmowy generator zakodowanych obrazków. 
 
https://pl-pl.facebook.com/specjalniblog/prowadzony  - darmowy, prowadzony przez dwie 
nauczycielki szkoły specjalnej w Kowanówku. W którym dzielą się swoimi pomysłami na 
wykorzystanie technologii w pracy z uczniami SPE, można znaleźć darmowe kart pracy, scenariusze 
do zajęć, linki do darmowych generatorów, pomysły na pomoce dydaktyczne. 
 

Programy edukacyjne 

Nazwa programu Krótki opis programu 
Historyjki słuchowe  
i dźwięki 

Materiał ilustracyjno - dźwiękowy do usprawniania percepcji  
i pamięci słuchowej. 

Posłuchaj, pokaż, 
odpowiedz cz. 1 

Zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz 
rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z ORM, 
specyficznymi zaburzeniami języka. 

Posłuchaj, pokaż, 
odpowiedz cz. 2 

Zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz 
rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z ORM, 
specyficznymi zaburzeniami języka. 

Co słychać wokół nas? Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez ludzi. 
 

Historyjki piosenkowe i 
obrazkowe 

Zestaw do rozwijania myślenia logicznego, przyczynowo -  
skutkowego. 
 

Dźwięki naszego 
otoczenia 

Zagadki obrazkowo dźwiękowe. 

Słucham i uczę się 
mówić 

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze. 

file:///C:/Users/Ania/Desktop/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-1-2018-02.pdf
file:///C:/Users/Ania/Desktop/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-1-2018-02.pdf
file:///C:/Users/Ania/Desktop/zeszyt_piktogramow_cz4.pdf
https://ciufcia.pl/kraina-nimm2?gclid=EAIaIQobChMIx-3C35fu4QIVAaWaCh2YfAjpEAAYASAAEgJQzPD_BwE
https://ciufcia.pl/kraina-nimm2?gclid=EAIaIQobChMIx-3C35fu4QIVAaWaCh2YfAjpEAAYASAAEgJQzPD_BwE
https://www.buliba.pl/
https://www.superkid.pl/
https://naszelementarz.men.gov.pl/generator-kart-pracy/
http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator.html
https://pl-pl.facebook.com/specjalniblog/prowadzony


Słucham i uczę się 
mówić 

Samogłoski i wykrzyknienia. 

Słucham i uczę się 
mówić 

Sylaby i rzeczowniki I. 

Słucham i uczę się 
mówić 

Sylaby i rzeczowniki II. 

Kurki, pieski i kaczuszki Rytmizujące zabawy dla małych dzieci. 

Co słychać? Wierszyki opisujące dźwięki wydawane przez ludzi, zwierzęta  
i przedmioty. 

Krok po kroku jak 
rozwijać mowę dziecka 

Materiały do terapii ORM dla rodziców i terapeutów. 
 

Abrakadabra Ćwiczenia w budowaniu poczucia sprawstwa. 
 

Zabawy Logopedyczne 
cz.I 

Ćwiczenie głosek z szeregu szumiącego. 

Zabawy Logopedyczne 
cz.II 

Ćwiczenie głosek z szeregu syczącego. 

Zabawy Logopedyczne 
cz.III 

Ćwiczenie głosek z szeregu ciszącego. 

Zabawy Logopedyczne 
cz.IV 

Ćwiczenie głosek /j/,/l/,/r/. 

Zabawy Logopedyczne 
cz.V 

Mowa bezdźwięczna. 

Zabawy Logopedyczne 
cz.VI 

Różnicowanie szeregów. 

Zabawy Logopedyczne 
cz.VII 

Słuch fonemowy. 

Sokrates 101 Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 
tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne. 

Sokrates 102 Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 
tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne. 

Klik uczy liczyć  Ćwiczenia doskonalące umiejętności matematyczne. 

Klik uczy ortografii Ćwiczenia doskonalące umiejętności ortograficzne. 

Klik uczy czytać Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania. 

Układanki 
piktogramowe cz.I 

Ćwiczenia ułatwiające przyswojenie sobie i posługiwanie się 
obrazami w komunikacji.  

Układanki 
piktogramowe cz.II 
 

Ćwiczenia ułatwiające przyswojenie sobie i posługiwanie się 
obrazami w komunikacji. 

Wiosenne układanki Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 
tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne (tematyka wiosenna). 

Zimowe układanki Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 



tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne (tematyka zimowa). 

Słoneczne układanki Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 
tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne (tematyka letnia). 

Gwiazdkowe układanki Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 
tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne (tematyka zimowa i Świąt Bożego 
Narodzenia). 

Boardmaker Tworzenie tablic komunikacyjnych, dynamicznych do pracy  
z uczniem nieposługującym się mową czynną. 

Kolorowe literki Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 
tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne 

Alfabet – zabawy 
literami i głoskami 

Program doskonalący czytanie, pisanie, liczenie, kojarzenie, 
tworzenie, pamięć, spostrzegawczość, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne. 

Alfabet dla dzieci Aplikacja do przyswajania liter, nauki czytania. 

Logopedia I Aplikacja do ćwiczenia prawidłowej artykulacji oraz poszerzająca 
słownik mowy biernej i czynnej. 

Logopedia II Aplikacja do ćwiczenia prawidłowej artykulacji oraz poszerzająca 
słownik mowy biernej i czynnej. 

Logopedia III Aplikacja do ćwiczenia prawidłowej artykulacji oraz poszerzająca 
słownik mowy biernej i czynnej. 

Words of wonders Aplikacja do tworzenie wyrazów, analiza i synteza wyrazu. 

Układanki dobieranki 
cz. I  

Program edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, 
liczenia, kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, 
zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię i zdolności plastyczne. 

Układanki dobieranki 
cz. II 

Program edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, 
liczenia, kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, 
zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię i zdolności plastyczne. 

Układanki dobieranki 
cz. III  

Program edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, 
liczenia, kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, 
zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię i zdolności plastyczne. 

Pewny start – jesień, 
wersja podstawowa 

Program edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, 
liczenia, kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, 
zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię i zdolności plastyczne 
(tematyka jesienna). 

Pewny start – wiosna, 
wersja podstawowa 

Program edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, 
liczenia, kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, 
zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię i zdolności plastyczne 
(tematyka wiosenna). 

Moje Pierwsze Zabawy Ćwiczenia w budowaniu poczucia sprawstwa, program edukacyjny 
doskonalący  umiejętność czytania, pisania, liczenia, kojarzenia, 
tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, zdolność rozumienia pojęć, 
wyobraźnię i zdolności plastyczne. 



Krzyżówki (wersja 
demo) 

Program edukacyjny doskonalący  umiejętność pisania, ćwiczenia 
syntezy i analizy literowej. 

Zwierzaki Program edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, 
liczenia, kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, 
zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię i zdolności plastyczne, 
percepcję i pamięć słuchową oraz wzrokową (tematyka zwierzęca). 

Hipp (wersja demo) Program z ćwiczeniami w budowaniu poczucia sprawstwa. 

Moje pierwsze zabawy Program edukacyjny doskonalący  umiejętność pisania, ćwiczenia 
syntezy i analizy literowej. 

Zwierzaki Program edukacyjny, nauka wyrażeń dźwiękonaśladowczych, nazw 
zwierząt. 

Dysleksji stop Program edukacyjny pomocny w terapii dysleksji. 

 

Linki do zasobów z krótkim opisem 

pisupisu.pl – portal edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, liczenia, 

kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię  

i zdolności plastyczne. 

logofigle.pl - portal edukacyjny doskonalący  umiejętność czytania, pisania, liczenia, 

kojarzenia, tworzenia, pamięci, spostrzegawczości, zdolność rozumienia pojęć, wyobraźnię  

i zdolności plastyczne. 

 

Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji w edukacji wczesnoszkolnej  

Programy edukacyjne 

Nazwa programu Krótki opis programu 
https://gwo.pl/ Programy, rozkłady, materiały dydaktyczne, kompozytor kart 

prac, klasówek, gry dydaktyczne opracowane przez Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe 

 

Linki do zasobów z krótkim opisem 
www.greenpeace.org   - informacje i scenariusze zajęć  dotyczące ochrony i życia Ziemi. 

https://www.wwf.pl/ - zbiór  informacji dotyczący ochrony życia na Ziemi. 

https://www.youtube.com/unser  - filmy o zagrożonych gatunkach zwierząt i o ochronie życia na 

Ziemi. 

https:/www.scenariuszelekcji.edu.pl/scenariusze/dla-klas- i-iii/edukacja przyrodnicza   - zbiór filmów 

przyrodniczych dla dzieci. 

https://www.wwf.pl/%20-%20zbiór
https://www.youtube.com/unser


https://www.unicef.pl   - zbiór informacji o sytuacji dzieci na całym świecie, propozycje niesienia 

pomocy- akcje edukacyjno- pomocowe, filmy o sytuacji na świecie. 

www.ninateka.pl  -filmy, spektakle, koncerty, sztuka , literatura, publicystyka, media i technologia, 

scenariusze zajęć dla nauczycieli. 

 

kula.gov.pl  – gra dydaktyczna dla dzieci- podroż po Polsce. 

 

Narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji  

z przedmiotu wychowanie fizyczne 

Linki do zasobów z krótkim opisem 

Klasa IV  
wychowaniefizyczne.pl/userfiles/_download/met_ewahoddol.pdf -  pomoc w nauczaniu 
techniki odbicia piłki sposobem oburącz górnym w piłce siatkowej. 
 
https://slideplayer.pl/slide/431938/     - znaczenie idei olimpijskiej oraz jej symbolu jakim jest 
flaga olimpijska. 
 
https://www.youtube.com/watch?V=QoHrKeThOr8 - filmowa relacja o zasadach 
prawidłowego żywienia 
 
static.scholaris.pl/resource-files/238/ubieramy_sie_stosownie_do_pory_53000.pdf -
poznajemy zasady doboru stroju do warunków pogodowych. 
 
KlasaVI  
testy-sprawnosci-fizycznej.blogspot.com/2012/03/test-sprawnosci-fizycznej-z.html-      
jak zmierzyć własny poziom sprawności fizycznej. 
 
https://www.trener.pl/trening/hartowanie-ciala-metoda-na-zdrowie/ -   sposoby i rodzaje 
ćwiczeń pokazujące jak hartować ciało. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VAIwd9mToXk -  film jest obrazem prawidłowo 
wykonywanej techniki skoku w dal sposobem naturalnym. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0aQL4np27Rw  - podania i chwyty piłki w piłce koszykowej 
– oburącz, film poglądowy. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CNNAqAJ256U –  film przedstawia umiejętność właściwego 
zachowania się na boisku. 
 
https://www.go-sport.pl/blog/kibicowanie-tez-sport/ -  kto to jest kibic sportowy? 
Kibicowanie sposobem na uczestnictwo w sporcie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uxAOoB6dzo8 – film pokazujący poprawnie 
wykonywany technicznie start niski w biegu krótkim.  

https://www.unicef.pl/
http://www.ninateka.pl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP7bDGhIriAhXCo4sKHe41Dn0QFjAOegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwychowaniefizyczne.pl%2Fuserfiles%2F_download%2Fmet_ewahoddol.pdf&usg=AOvVaw0rCmxughZytKy2C9mUVJcv
https://slideplayer.pl/slide/431938/
https://www.youtube.com/watch?V=QoHrKeThOr8
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXzKHbg4riAhURxYsKHZgMDxUQFjAFegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fstatic.scholaris.pl%2Fresource-files%2F238%2Fubieramy_sie_stosownie_do_pory_53000.pdf&usg=AOvVaw0tCVxNcounNBhmiMFMTzBe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXzKHbg4riAhURxYsKHZgMDxUQFjAFegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fstatic.scholaris.pl%2Fresource-files%2F238%2Fubieramy_sie_stosownie_do_pory_53000.pdf&usg=AOvVaw0tCVxNcounNBhmiMFMTzBe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXzKHbg4riAhURxYsKHZgMDxUQFjAFegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fstatic.scholaris.pl%2Fresource-files%2F238%2Fubieramy_sie_stosownie_do_pory_53000.pdf&usg=AOvVaw0tCVxNcounNBhmiMFMTzBe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXzKHbg4riAhURxYsKHZgMDxUQFjAFegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fstatic.scholaris.pl%2Fresource-files%2F238%2Fubieramy_sie_stosownie_do_pory_53000.pdf&usg=AOvVaw0tCVxNcounNBhmiMFMTzBe
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi08s2r6oniAhVjoosKHZDlD40QtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVAIwd9mToXk&usg=AOvVaw15waUDy1XS57Y3AU6Aj5Ie
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwiYbO6oniAhUvAxAIHbdOA8UQtwIIWjAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0aQL4np27Rw&usg=AOvVaw0hvd8kRBTThRHNPynmZ6X1
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii743w6oniAhUyxosKHbikCfsQtwIIKzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCNNAqAJ256U&usg=AOvVaw2xpi9SlTiWbvhQMuPSvLyB
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWuKGp64niAhXjsIsKHcyuAh0QtwIILjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuxAOoB6dzo8&usg=AOvVaw1PHCpkl50bWd0LXBfA0j3y


Klasa B5 
scholaris.pl/zasob/61204   - Scenariusz przedstawia ćwiczenia pomocne w doskonaleniu 
kozłowania (koszykówka). 
 
www.edukacja.edux.pl › Gimnazjum  - zastosowanie przyrządów w doskonaleniu równowagi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4  - film ukazujący podstawowe elementy 
higieny osobistej. 
 
https://www.poradnikzdrowie.pl/.../techniki-oddychania-pomagajace-przezwyciezyc-s...  -   
Jak zwiększyć pojemność płuc? Ćwiczenia wytrzymałościowe i oddechowe. 
  
 https://www.go-sport.pl/blog/kibicowanie-tez-sport/ -  kto to jest kibic sportowy? 
Kibicowanie sposobem na uczestnictwo w sporcie. 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihhqLth4riAhWPmIsKHfCmCBoQFjAFegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fscholaris.pl%2Fzasob%2F61204&usg=AOvVaw2UJTUCxYTdJq6QosnOkH29
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdzNimiIriAhUNxIsKHe_YDWUQFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.edukacja.edux.pl%2Fp-10239-cwiczenia-i-zabawy-z-laweczkami-gimnastycznymi.php&usg=AOvVaw3Etsq1Tgc5ep5d-Y5FLXFt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidjp3ZiIriAhWGtIsKHb5EDrgQtwIIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-NvoY-TKpn4&usg=AOvVaw32ido6YiwMliOB8cvSO8k0
https://www.poradnikzdrowie.pl/.../techniki-oddychania-pomagajace-przezwyciezyc-s...%20%20-
https://www.poradnikzdrowie.pl/.../techniki-oddychania-pomagajace-przezwyciezyc-s...%20%20-
https://www.poradnikzdrowie.pl/.../techniki-oddychania-pomagajace-przezwyciezyc-s...%20%20-
https://www.poradnikzdrowie.pl/.../techniki-oddychania-pomagajace-przezwyciezyc-s...%20%20-

