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Witam Was Drodzy Uczniowie i witam Was Drodzy Rodzice i Opiekunowie. 
Zostańcie w domu :).
Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, zatem zapraszam do gimnastyki umysłu :). 
Proszę niezmiennie Rodziców i Opiekunów do pomocy, ale i zachęcania do samodzielnych ćwiczeń
naszych Uczniów.

Tematem dzisiejszych zajęć są łamigłówki edukacyjne, które rozwijają pamięć wzrokową, ćwiczą  
spostrzeganie, ćwiczą umiejętość czytania poprzez analizę i syntezę wyrazów, czyli rozkładanie 
wyrazów na litery i składanie z liter wyrazów. 

Zapraszam,
Wykreślanka "Dyscypliny sportowe". Posiada trzy poziomy trudności. Klikając myszką w 
odpowiednie kółeczko pod tytułem wykreślanki wybieramy poziom łatwy, średni lub trudny. 
Otwiera nam się wykreślanka. W rzędach poziomych, pionowych i ukośnie ukryte są nazwy 
dyscyplin sportowych wśród rozsypanych liter. Po lewej stronie są nazwy dyscyplin, które musimy 
znaleźć. Jeśli uda nam się znaleźć daną nazwę przeciągamy linię łącząc poszczególne litery. W tym 
celu przyciskamy lewy klawisz myszy na pierwszej literze wyrazu i przeciągamy przez resztę liter 
danego wyrazu. Powstanie linia, która skreśli znaleziony wyraz i wykreśli go automatycznie ze 
spisu z lewej strony. Po znalezieniu wszystkich wyrazów ukaże się kciuk w górze, jako zakończenie
gry :). Zachęcam do spróbowania wykreślanki o wszystkich trzech poziomach trudności. Kliknijcie 
w link i rozpocznijcie zabawę.
https://epedagogika.pl/zabawy-i-gry-edukacyjne/gra-online-wykreslanka-1880.html 
Podobało się? Myślę, że tak :). Pochwalcie się zdjęciem na szkolnym facebooku, ile etapów udało 
Wam się pokonać.

Zapraszam na zakończenie do ułożenia puzzli "Ninjago -film". 
Pod obrazkiem znajduje się ramka z napisem – Zacznij układać puzzle. Klikamy w napis. Obrazek 
rozsypuje się na 24 elementy. Zaczynamy układać najeżdżając myszką na puzzel, przytrzymując  
lewym klawiszem myszy przeciągamy puzzel na blady obrazek, który pozostaje wzorem. Kiedy 
puzzel jest na właściwym miejscu słyszymy kliknięcie. Po ułożeniu wszystkich puzzli wświetlają 
nam się gratulacje i czas w jakim udało się je ułożyć :). Kliknijcie w link i rozpocznijcie układanie.
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/166727-ninjago-film 
Trzymam kciuki za dobry czas i życzę powodzenia :)))!
Pozdrawiam Was serdecznie.
Halina Jarzyńska
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