
Propozycje zajęć świetlicowych

Witajcie drodzy uczniowie oto propozycje różnych zajęć dla Was, niektóre tematy znacie, ponieważ
były poruszane na zajęciach zdalnych z niektórymi z Was, a niektóre są zupełnie nowe.

1) Bezpieczeństwo w sieci.
Zapraszam Was do obejrzenia prezentacji:

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie - ppt pobierz (slideplayer.pl) 

Kilka ciekawych filmików o bezpieczeństwie w sieci:

Sieciaki.pl - Zasady bezpieczeństwa w Internecie - YouTube 

Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu: Nie ufaj osobom poznanym w sieci - 
YouTube 

Sieciaki.pl – Zasady bezpiecznego korzystania z internetu: Korzystaj z umiarem z internetu - 
YouTube 

1. Użyj podanych wyrazów do uzupełnienia miejsca kropek.

komórce *  słuchawkach  * kaptura 

Podczas poruszania się po chodnikach, drogach, przejściach dla pieszych i w innych miejscach 
publicznych:

 nigdy nie oglądaj tego, co jest w twojej …………………………!

 nie słuchaj muzyki w ………………………!

 nie zakładaj ……………………!

PAMIĘTAJ! Zawsze zwracaj uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie! Dzięki temu, że jesteś
uważny, będziesz bezpieczny 

2. Pokoloruj sylaby i zapisz hasło:

NIE DO PO NA DA PO WAJ KA SWO TA ICH NE

DA TY NYCH MI O AS SO CO BO PO WYCH, IM

TA KU KICH FI JAK: A I TY MIĘ, BO NAZ OS

WIS MO KO, SI AD WE RES, TE NU BY MER LI

TE WO LE PA FO TA NU.

Hasło: …...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk&list=PLtppvwRJOis2cNesUHc1Vkn41YmpC50wW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk&list=PLtppvwRJOis2cNesUHc1Vkn41YmpC50wW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLtppvwRJOis2cNesUHc1Vkn41YmpC50wW
https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ&list=PLtppvwRJOis2cNesUHc1Vkn41YmpC50wW
https://www.youtube.com/watch?v=HGPB8LROOO0
https://slideplayer.pl/slide/426541/


3. Połącz wyrażenia:

KOMUNIKOWANIE W  GRY  EDUKACYJNE

ROZWIJANIE Z  PRZYJACIÓŁMI

GRANIE MUZYKI

SŁUCHANIE ZAINTERESOWAŃ

OGLĄDANIE WIEDZY

WZBOGACANIE FILMÓW,  ZDJĘĆ

4. Rozsypanka wyrazowa – ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności:

SWOJĄ CHROŃ PRYWATNOŚĆ!

NIKOMU NIE DANYCH PODAWAJ OSOBOWYCH! SWOICH

13 MIEĆ KONTO FACEBOOKU ABY ZAŁOŻYĆ TRZEBA NA LAT!

ZGODY! ZAMIESZCZAJ INNYCH BEZ OSÓB NIE ICH ZDJĘĆ

SPĘDZAJ DUŻO NIE PRZED ZBYT KOMPUTEREM! CZASU

INNYCH W SZANUJ SIECI!

W SIECI! POZNANYM UFAJ NIE OSOBOM



2) Koronawirus.

Chcemy Wam opowiedzieć o pewnym wirusie, którego dobrze znacie. Wiemy o nim jednocześnie 
wiele i niewiele, bo jest podstępny i lubi nas zaskakiwać.
Sami często zapominamy jak właściwie i bezpiecznie z nim postępować.
W ramach przypomnienia jak to z tym wirusem jest, przedstawiamy Wam kilka filmików do 
obejrzenia, i prezentacje.

?  ﾦﾠ ゚  ? Koronawirus bajka dla dzieci ?  ﾦﾠ ゚  ? Wierszyk animacja o koronawirusie ?  ﾶﾟﾑ  ? 
#zostańwdomu - YouTube 

Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - Piosenki dla dzieci - YouTube 

Bajka o wirusie / Bajka o koronawirusie - YouTube 

Koronawirus_Ksiazka_dla_dzieci.pdf (allianz.pl) 

3) Bezpieczeństwo w ferie i w zimie

Drodzy Uczniowie mamy dla Was kilka ciekawych porad związanych z zimą, a pod tekstem 
znajdują się linki do filmów o tematyce zimowej.

Zima jest szczególną porą roku. Zagrożenia z nią związana, jak np. długotrwałe, intensywne opady 
śniegu mogą paraliżować całe regiony. Do tego niska temperatura, która może prowadzić do 
odmrożeń i wychłodzenia organizmu, a w konsekwencji stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. 
Kolejnym niebezpiecznym czynnikiem jest silny wiatr, który w połączeniu z temperaturą tylko 
nieco powyżej 0 C, może mieć taki sam skutek jak powietrze o temperaturze -30 C w bezwietrzny 
dzień. Również wilgoć potęguje odczuwanie chłodu. Te dwa czynniki (wiatr i wilgoć) powodują, że
marzniemy bardziej, niż wskazywałaby na to temperatura odnotowana na termometrze. Im bardziej 
wilgotno i wietrznie tym zimniej.

https://www.allianz.pl/content/dam/onemarketing/cee/azpl/dokumenty/wirus/Koronawirus_Ksiazka_dla_dzieci.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vgOjaF_ZZgg
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=Grc0dN9q-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=Grc0dN9q-Lg


Wychłodzenie (hipotermia) – jest stanem organizmu, gdy temperatura ciała spada poniżej 36,6 C. 
Lekkie wychłodzenie grozi przeziębieniem, silne, gdy temperatura spada poniżej 28 C – śmiercią. 
Do hipotermii może dojść, gdy długo przebywamy w bardzo niskiej temperaturze lub w wodzie, 
która chłodzi organizm 20 razy szybciej niż powietrze. 
 
Pierwszymi objawami wychłodzenia są dreszcze. To sygnał, że powinniśmy szukać miejsca, 
gdzie możemy się ogrzać, bądź założyć kolejne warstwy odzieży. Kiedy oprócz dreszczy występuje
jeszcze drżenie mięśni, osłabienie, zawroty głowy i dezorientacja – mamy do czynienia z łagodną 
hipotermią (temperatura ciała spada do 35, 34 C). Wtedy jeszcze jesteśmy w stanie samodzielnie 
podjąć działania by się ogrzać (rozpalić ogień, założyć kolejną warstwę odzieży). Pod żadnym 
pozorem nie wolno pić alkoholu, ponieważ sprzyja on wychładzaniu organizmy. 
 
Postępowanie w przypadku wychłodzenia. Osobę wychłodzoną przede wszystkim należy 
rozgrzać – powoli i stopniowo. Zbyt szybkie ogrzewanie mogłoby doprowadzić do przyspieszenia 
krążenia (w hipotermii jest ono spowolnione) i dotarcie lodowatej krwi do serca, co mogłoby 
zatrzymać krążenie. Z tego samego powodu nie należy rozcierać ciała. Najlepiej osobę 
wychłodzoną rozebrać z zimnego ubrania, otulić kocami i podawać ciepłe płyny, ale tylko wtedy, 
gdy osoba jest przytomna. Należy też przykładać do głowy szyi, pleców i ud coś ciepłego. 
 
Gdy osoba jest nieprzytomna należy zacząć ją ogrzewać i niezwłocznie wezwać pomoc. Gdy nie 
oddycha i jej puls jest niewyczuwalny, trzeba rozpocząć akcję reanimacyjną i prowadzić ją aż do 
przyjazdu lekarza. 

• Odmrożenie – to zmiany w skórze i tkaniach podskórnych następujące w skutek działania 
niskiej temperatury. Odmrożeniom sprzyja nie tylko mróz, ale przede wszystkim wiatr i 
wilgoć. Najbardziej narażonymi na odmrożenie częściami ciała są: twarz, dłonie i stopy. 
Pierwszymi objawami odmrożenia jest zmiana koloru skóry, następnie dochodzi drętwienie, 
pieczenie, a z czasem utrata czucia. 
 
Najlepszym sposobem na uniknięcie odmrożeń jest prawidłowy ubiór. 
 
Odmrożenia mają różne stadia zaawansowania, które różnią się objawami. 
 
Odmrożenia pierwszego stopnia: 

• zblednięcie skóry, która staje się kredowo biała,
• następnie zaczerwienienie z lekko sinawym odcieniem,
• skóra zaczyna piec i pojawia się obrzęk,
• dochodzi do zaburzenia krążenia, pojawia się drętwienie i brak czucia. 

Odmrożenia drugiego stopnia: 
• na skórze pojawiają się pęcherze z płynem surowiczym lub surowiczo krwistym,
• odmrożona cześć ciała jest sina i opuchnięta. 
• Odmrożenia trzeciego stopnia obejmują całą grubość skóry:
• pęcherze surowicze,
• martwica tkanek,
• owrzodzenia. 

Odmrożenia czwartego stopnia obejmują także mięśnie, a nawet kości.  
 
Pod żądnym pozorem NIE WOLNO rozcierać silnym masażem czy nacierać 
śniegiem. Może to prowadzić do uszkodzenia odmrożonych tkanek. 



Kiedy skóra jest blada, można stosować kąpiele rozgrzewające w letniej wodzie, około 25 C, 
stopniowo podnosząc jej temperaturę do około 40 C. Po osuszeniu skórę trzeba przykryć jałowym 
opatrunkiem. 
Przy odmrożeniach drugiego stopnia NIE WOLNO przekłuwać pęcherzy. Także należy 
zastosować jałowy opatrunek. 
 
Odmrożenia trzeciego i czwartego stopnia wymagają pomocy lekarskiej. 
 
By nie dopuścić do odmrożeń i wychłodzenia organizmu: 

• ubieraj się stosownie do temperatury na zewnątrz. Gdy planujesz dłuższe przebywanie na 
dworze ubierz się warstwowo, najlepiej w odzież z naturalnych tkania lub tkanin typu polar. 
Ważne, by ubranie nie utrudniało krążenia.

• noś odpowiednie, ciepłe obuwie, które nie będzie ograniczało możliwości poruszania 
palcami,

• noś ocieplane, luźne rękawice i czapkę zasłaniająco czoło i uszy,  
• nie zasłaniaj twarzy szalem, gdyż pod wpływem oddechu stanie się wilgotny i może 

przyspieszyć powstawanie odmrożeń,
• przed wyjściem na mróz posmaruj odkryte części ciała (policzki, noc, brodę) kremem 

ochronnym lub wazeliną – szczególnie dotyczy to dzieci,  
• nie stój nieruchomo na zimnie; gdy zaczyna ci być zimno, podskakuj, tup, rozcieraj dłonie 

itp.,  
• nie spożywaj na zimnie alkoholu, sprzyja on wychładzaniu organizmu. 

 
Zima jest porą roku szczególnie trudną dla osób starszych, które mieszkają samotnie oraz osób 
dotkniętych problemem bezdomności.  Nie bądźmy obojętni wobec nich. 
 
W warunkach zimowych nie przechodź obojętnie obok starszych ludzi, poruszających się z 
widoczną trudnością – omdlenie na mrozie może doprowadzić do poważnych konsekwencji. 
 
Zwracaj uwagę, na osoby bezdomne, śpiące na ławkach lub w altankach działkowych. Nie bój się 
podejść do osoby śpiącej na przystankach, nawet jeżeli wygląda na pijaną. Reaguj, zadzwoń na 
policję, do straży miejskiej lub pod numer ratunkowy. Twój telefon może uratować komuś 
życie. 
 
Zwierzęta też potrzebują zimą pomocy. Jeżeli nie możemy zapewnić naszym czworonogom (kotom,
psom) schronienia w mieszkaniu/domu, zadbajmy by miały gdzie się schronić przed mrozem, 
wiatrem i śniegiem. Sprawdźmy, czy buda psa jest wystarczająco ocieplona, zostawmy uchylone 
okienko do piwnicy dla kotów lub również dla nich przygotujmy ciepłe budki. Sprawdzajmy, czy 
nasze zwierzęta mają pokarm, czy nie zamarzł lub nie został przysypany śniegiem. Pamiętaj, 
zwierzęta się nie skarżą!

Zima z Panem Nauczanka [Film Edukacyjny dla Dzieci] - YouTube 

 Kazio i Zima - Film edukacyjny. ZIMA DLA DZIECI : Jak powstaje śnieg? Zwierzęta, ptaki ❄
zimą  - YouTube❄  

Bezpieczna zima! / Film edukacyjny dla dzieci / #ciociaania #zima #bezpieczneferie #feriezimowe -
YouTube 

EduKredka – BEZPIECZNE ZABAWY / FERIE ZIMOWE / Film edukacyjny #DLADZIECI #4 - 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0
https://www.youtube.com/watch?v=hk1W9z-xkX0
https://www.youtube.com/watch?v=Mcp3OeOmlyY
https://www.youtube.com/watch?v=Mcp3OeOmlyY
https://www.youtube.com/watch?v=7ZUb6ntznDk
https://www.youtube.com/watch?v=7ZUb6ntznDk
https://www.youtube.com/watch?v=CCk7scWQxAg


Bezpieczne ferie zimowe – film edukacyjny dla dzieci ? | Kamlotki - YouTube 

Polskie ptaki zimą - nowy film edukacyjny dla dzieci po polsku - AbcZabawa - YouTube 

Zima - trudny czas dla zwierząt - YouTube 

Kolorowanki:
Zima, zimowe kolorowanki do wydruku lub pobrania, pory roku (e-kolorowanki.eu) 

Piosenki:
Zimowe piosenki dla dzieci ? Dzieci Pędzą W Saniach, A Mikołaj Pędzi + 23 minut ? HeyKids po 
Polsku - YouTube 

ZIMA, ZIMA, ZIMA - Piosenki dla dzieci - SING SING - YouTube 

Piosenki o zimie - Anna Jurksztowicz - Zima lubi dzieci (2017) - YouTube 

4) Ciekawe eksperymenty  DO  WYKONANIA TYLKO RAZEM Z
RODZICAMI

1.WULKAN
Na pierwszy ogień idzie wybuchowy wulkan!

Składniki:

-wysokie naczynie
-miska/taca/podkładka
-woda (500ml.)
-ocet (200ml.)
-płyn do mycia naczyń (jedna łyżka)
-barwnik czerwony (parę kropli)
-soda (pół opakowania)

Wykonanie:

Do wysokiego naczynia wlewamy wodę, tak aby wypełniła połowę objętości. Dodajemy płyn do 
mycia naczyń i barwnik spożywczy, mieszamy. Przenosimy nasz krater wulkanu do miski lub na 
tacę, tak by wybuch nie zrobił nam zbędnego bałaganu. Ostatnio krokiem jest dosypanie sody do 
naczynia, robimy to szybko i za jednym zamachem. Teraz możemy obserwować erupcję wulkanu 
na naszym kuchennym stole.

2.TĘCZOWY TALERZ – eksperymenty dla dzieci.

Składniki:

-kolorowe, glazurowane cukierki
-woda
-biały płaski talerz

Wykonanie:

Na talerzu w zagłębieniach układamy w okręgu kolorowe cukierki. Kolory układamy 
naprzemiennie, gdy już ułożymy cukierki, na talerz delikatnie wlewamy wodę tak, by cały talerz, 
włącznie z cukierkami pokryty był jej cienką warstwą. Obserwujemy tęczę, która pojawia się na 
talerzu.

https://www.youtube.com/watch?v=1JTDukQHB_M
https://www.youtube.com/watch?v=Jv9o29wtLwc
https://www.youtube.com/watch?v=6wtG5MLvYyU
https://www.youtube.com/watch?v=6wtG5MLvYyU
https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-zima/
https://www.youtube.com/watch?v=VRFkJsdTp6A
https://www.youtube.com/watch?v=p1uZMp43tS0
https://www.youtube.com/watch?v=aopUXZvp24Q


3.SMERFNA MASA

Składniki:

-6łyżek mąki ziemniaczanej (czubatych)
-3łyżki odżywki do włosów
-4 krople barwnika niebieskiego (lub każdego innego)
-miska

Wykonanie:

Do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, dodajemy odżywkę. Mieszamy łyżką tak, by składniki 
się połączyły. Po chwili wkraplamy barwnik spożywczy, jeśli masa nadal jest sypka dodajemy 
większą ilość odżywki. Następnie ugniatamy ręcznie i robimy to tak długo, aż całość będzie 
miękka, plastyczna i aksamitna w dotyku. Gotowe! Całość można zamknąć w plastikowym 
pojemniku i nasza masa może służyć nam przez kilka dni, gdy zacznie twardnieć wystarczy dodać 
odrobinę odżywki, wymieszać i zabawa trwa dalej.

4.SZTUCZNY ŚNIEG – eksperymenty dla dzieci.

Składniki:
-500gr. mąki ziemniaczanej
-olej
-miska

Wykonanie:
Do miski wsypujemy mąkę ziemniaczaną, dodajemy odrobinę oleju, mieszamy. Ponownie 
dolewamy olej i ponownie mieszamy. Całość ugniatamy ręką tak długo, aż składniki dobrze się 
połączą i będą aksamitne w dotyku, olej dodajemy na oko, dwa lub trzy razy.

5.BURZA W SŁOIKU:

Składniki:

-słoik
-woda ¾ naczynia
-olej trzy łyżki
-barwniki spożywcze
-malutka miseczka

Wykonanie:

Do słoika wlewamy ¾ objętości wody, odstawiamy na bok. W małej miseczce umieszczamy olej, 
wkraplamy kolorowe barwniki i delikatnie mieszamy. Powstałą mieszaninę ostrożnie wlewamy do 
słoika z wodą, i obserwujemy efekt. Krople barwnika przebijające się przez olej będą tworzyły 
przeróżne kombinacje przypominające pioruny.

6.DESZCZ W SŁOIKU – eksperymenty dla dzieci.

Składniki:

-słoik
-woda ¾ objętości słoika
-pianka do golenia
-niebieski barwnik spożywczy rozcieńczony w odrobinę wody
-pipeta



Wykonanie:

Do naczynia wlewamy wodę ¾ objętości. Pozostałą przestrzeń wypełniamy pianką do golenia 
tworząc *chmurkę*. Barwnik rozcieńczamy w odrobinie wody. Piankę skraplamy niebieskim 
barwnikiem spożywczym, używając do tego pipety i czekamy, aż zacznie przebijać się przez naszą 
chmurkę z pianki do golenia, obserwujemy efekt spadającego deszczu.

7.LAWA

Składniki:

-wysokie wąskie naczynie (np. karafka)
-woda
-olej
-czerwony barwnik
-brokat sypki
-tabletka musująca

Wykonanie:

Do wysokiego naczynia wlewamy niewielką wody. Pozostałą przestrzeń uzupełniamy olejem 
roślinnym, wkraplamy czerwony barwnik, dodajemy brokat. Wrzucamy tabletkę musującą i 
obserwujemy efekt. Unoszące się krople barwnika zaczną tańczyć w naczyniu pod wpływem 
tabletki musującej.

8.ARTYSTYCZNY OBRAZEK

Składniki:

– kartka papieru z bloku technicznego
-pianka do golenia
-barwniki spożywcze
-duży kawałek papieru do pieczenia
-długa linijka
-długa wykałaczka

Wykonanie:

Na stole rozkładamy duży kawałek papieru do pieczenia. Wylewamy na niego piankę do golenia 
tworząc prostokąt, rozcieramy go szpatułką jak krem na cieście. Piankę pokrywamy barwnikami, 
długą wykałaczką tworzymy przeróżne wzory z barwników na piance. Na piankę wraz z 
barwnikami kładziemy kartkę papieru, lekko przyciskamy, kładziemy na stole. Całość ściągamy 
linijką z kartki papieru wykonując jeden pewny ruch oraz suszymy. Tak przygotowaną kartkę 
można ozdobić lub podarować komuś bliskiemu.

9.JAJO W OCCIE

Składniki:

-słoik
-jajko
-ocet

Wykonanie:

Do słoika wlewamy ocet około połowy objętości. Przy pomocy łyżki ostrożnie umieszczamy w nim
jajo, zostawiamy na 24 godziny. Wyciągamy i…? Co się stało z jajkiem?



10. KOLOROWE KWIATY

Składniki:

-3 białe róże
-trzy szklanki
-woda
-barwniki spożywcze w 3 kolorach

Wykonanie:

Łodygę róży nacinamy wzdłuż, do szklanek wlewamy wodę, do każdej z nich dodajemy inny 
barwnik, mieszamy. Umieść po jednej róży w każdej ze szklanek. Obserwuj jak pod wpływem 
barwnika zmienia się kolor płatków każdej z róż, na to doświadczenie potrzebujemy większej ilości
czasu, by móc zobaczyć efekt.

11. DOMOWA HODOWLA KRYSZTAŁKÓW

Do domowej hodowli kryształków niezbędne będą:
 słoik  0,25 l,
 woda,
 sól,
 krótki patyczek lub ołówek,
 kawałek włóczki lub "włochatej" nitki

 

Zaczynamy od napełnienia słoika ciepłą wodą do około 3/4 wysokości.  Dodajemy do niej sól i 
mieszamy do czasu rozpuszczenia. Roztwór soli powinien być nasycony, zatem musimy dodać tyle 
soli, aby pomimo mieszania nie chciała się ona już rozpuścić. Następnie kawałek włóczki wiążemy 
na patyczku np. na ołówku. Powinien mieć taką długość, by po położeniu patyczka na wierzch 
słoika, dotykał  powierzchni wody.

Przed nami najtrudniejsza, bo wymagająca cierpliwości, część: Odstawiamy słoik w ciepłe miejsce i
nie dotykamy go przez cały okres krystalizacji. Nasza hodowla powinna trwać około 2-3 tygodnie.

 

A tu mamy dla Was kilka filmików.

6 najlepszych eksperymentów dla dzieci | Doświadczenia dla dzieci w 
domu | Kreatywna Mama - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ

5 eksperymentów z wodą #mamawdomu - YouTube 

PAMIĘTAJCIE TYLKO POD NADZOREM RODZICÓW

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ


5) Dobre wychowanie

Drodzy Uczniowie, wiemy że znacie wszystkie zasady dobrego wychowania, ale warto je utrwalić.
Zasady dobrego wychowania dotyczyły - i nadal dotyczą - kilku głównych dziedzin 
życia: zachowania przy stole, form towarzyskich, wyglądu, komunikacji i zachowania w 
szczególnych sytuacjach. Zasady te są uwarunkowane kulturowo i potrafią znacząco się od siebie 
różnić w różnych regionach świata. 

Kultura to ogół zachowań przyjętych za właściwe w danej grupie społecznej. To zbiór zasad 
przekazywany z pokolenia na pokolenie i praktykowany przez członków grupy, który jest ważnym 
elementem tożsamości grupowej. 
Dzieci uczą się kultury przez obserwację i naśladowanie dorosłych oraz rówieśników, uczestnictwo 
w charakterystycznych wydarzeniach (np. w świętach), a także dzięki słownym zachętom 
(„powiedz: przepraszam”) i omawianiu zasad.

Oto prezentacji i kilka filmików o zasadach dobrego wychowania do wyboru:

Savoir – vivre na co dzien. (mazury.edu.pl) 

Savoir –vivre czyli ABC dobrego wychowania - ppt pobierz (slideplayer.pl) 

SAVOIR VIVRE - zasady dobrego wychowania by Magdalena Sawicka on Genially 

Poznajemy zasady dobrego wychowania - YouTube 

23 zasady DOBREGO WYCHOWANIA, które POWINIENEŚ znać - YouTube 

Kilka zadań dla Was:

Karty-pracy-dobre-maniery.pdf (szkola-przyjaznarodzinie.pl) 

Dobre zachowanie - Prawda czy fałsz (wordwall.net) 

Dobre i złe zachowanie - Sortowanie według grup (wordwall.net) 

dobre zachowanie - O rety! Krety! (wordwall.net) 

Dobre i złe zachowanie - Test (wordwall.net) 

Dobre czy złe zachowanie - Odkryj karty (wordwall.net) 

https://wordwall.net/pl/resource/11582024/dobre-czy-z%C5%82e-zachowanie
https://wordwall.net/pl/resource/2707508/dobre-i-z%C5%82e-zachowanie
https://wordwall.net/pl/resource/12011625/dobre-zachowanie
https://wordwall.net/pl/resource/27055891/dobre-i-z%C5%82e-zachowanie
https://wordwall.net/pl/resource/14205101/polski/dobre-zachowanie
https://szkola-przyjaznarodzinie.pl/wp-content/uploads/2018/09/Karty-pracy-dobre-maniery.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA
https://www.youtube.com/watch?v=qFWwTOY9cQI
https://view.genial.ly/5ed7ac732c645e0d7ac8efb8/presentation-savoir-vivre-zasady-dobrego-wychowania
https://slideplayer.pl/slide/432729/
http://mos.mazury.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Prezentacja-savoir-vivre.pdf
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