
Moja droga klaso czwarta! ☺☺☺☺ 

W związku ze zdalnym nauczaniem proponuję wam w ramach godzin 
wychowawczych samodzielne przeanalizowanie kilku aktualnych spraw. Wiem, że świetnie 
się wami dyskutuje, więc zapewne wrócimy do tych tematów, jak się spotkamy☺ Na chwilę 
obecną zachęcam do obejrzenia dostępnych w internecie filmów i wzięcia udziału w grach lub 
zabawach dydaktycznych on - line.  

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o tym, jak się chronić przed koronawirusem. Dla 
naszego bezpieczeństwa przypomina nam o tym film, do którego link macie poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=9oUr5jLoBkw 

A oto nasze tematy: 

1. Zagrożenia wynikające z Internetu. Tu dowiecie się, o czym należy pamiętać korzystając  
z Internetu i z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać. Pamiętajcie, by zawsze dbać o swoje 
bezpieczeństwo☺ 

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa 

https://www.youtube.com/watch?v=imLz4TTZ3iw 

https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk 

https://www.youtube.com/watch?v=QEr4THZhTqM 

 

2. Czy jestem ekologicznym człowiekiem? Jak myślicie? Dbamy o naszą przyrodę? 
Zerknijcie na poniższy link do strony Ministerstwa Środowiska i przeczytajcie, jak możemy 
chronić środowisko. Zachęcam też do zabawy – rozwiążcie znajdujące się tam quizy, zagadki, 
pobawcie się z Maurycym☺ 

http://nauczyciele.mos.gov.pl/index.php?mnu=6 

(Należy kliknąć chmurkę: Dzieci 6-11 lat) 

 

3. Moja ulubiona książka. Wszyscy lubimy czytać – prawda? A jakie korzyści płyną  
z czytania? Podpowiedzą wam dzieci ☺ i dorośli. A jakie są wasze ulubione książki?  
Dlaczego je wybraliście? Opowiecie mi jak się spotkamy☺ Póki co obejrzyjcie filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=6U-ydDIkhCI 

https://www.youtube.com/watch?v=YJtnMV-FTnY 

A na koniec quiz: 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,921e6-ksiazki_dzieci_mlodziezy.html 



4. Czy znasz swoją miejscowość, gminę, miasto, region? Zachęcam was do bliższego 
poznania naszej „małej ojczyzny” – chwilowo w sposób wirtualny. Niedawno rozmawialiśmy 
o naszej historii, legendach i zabytkach. Teraz proponuję kilka filmów o ciekawych – bardziej 
lub mniej znanych miejscach naszego regionu.  

Najpierw przelot dronem nad Nowym Sączem i okolicą☺: 

https://www.youtube.com/watch?v=VHmztRYp7Q4 

Teraz parę informacji o naszej gminie: 

http://www.malgorzatakossakowska.pl/galerie/nawojowa/n-wa-infor/n-wa-infor.htm 

Niedawno powstał też film angielskiego podróżnika o Nowym Sączu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ba0Ba3AGxSc 

Jeszcze krótko o Krynicy: 

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

 

Dla zainteresowanych tematem podam więcej przydatnych stron: 

https://www.nawojowa.pl  (zakładki: Historia i tradycje, Rodzina Stadnickich) 

https://www.youtube.com/watch?v=voy8dQcnL7I  ( To film: „Spacerkiem po zabytkach 
Nowego Sącza”, z którego dowiecie się o jego historii☺) 


