
Drodzy Uczniowie! 

Proszę, abyście w tym czasie szczególnie na siebie uważali.  

Moje propozycje z języka polskiego to: 

1. Przeanalizujcie test po III rozdziale. (Wysyłam w załączniku.) 

2. Przeczytajcie 3 pierwsze tematy z rozdziału IV w książce z literatury. Zastanówcie się 
nad pytaniami do tekstu. 

3. Przeczytajcie „ Alicję w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla. Jest dostępna w pdf-ie w 
internecie.  

Możecie też zobaczyć jej ekranizację.  

To propozycje obowiązkowe. 

 

 Jeżeli mielibyście jeszcze ochotę na więcej wiedzy to MEN i TVP ABC oraz Radio 
Dzieciom proponują: 

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe 

1. Epodreczniki.pl 
2. Portal wiedzy dla nauczycieli 
3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 
4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 
5. Portal lektury.gov.pl 
6. Strona Centrum Nauki Kopernik 
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN 

Przystanek historia 
8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning 
9. Serwis Ninateka 
10. Serwis Muzykoteka Szkolna 
11. Biblioteka Cyfrowa Polona 
12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji 
13. Serwis Telewizji Polskiej 
14. Serwis Polskie Radio Dzieciom 

Serwis Telewizji Polskiej 
Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze 
edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w 
godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy 
edukacyjne. 

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia 
zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci 
zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych 



do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, 
„Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.” 

Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w 
godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje 
filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. 
Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: 
„Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl 
programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, 
„Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, 
„Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik 
„Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”. 

W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i 
przyrodniczych. 

Serwis Polskie Radio Dzieciom 

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują 
się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące 
kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium 
wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki. 

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś 
interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję 
edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego 
Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces 
edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania. 

 

Pozdrawiam bardzo serdecznie! Do zobaczenia!   

        Wasza Wychowawczyni: 

        Olga Wilczyńska 


