SZANOWNI RODZICE! DRODZY UCZNIOWIE!
Ze względu na zagrożenie koronawirusem, zajęcia w szkole zostały zawieszone do 25 marca
2020 r.
Jednak w trosce o edukację i pożyteczne wykorzystanie tego czasu, nauczyciele przygotowują
materiały i ćwiczenia do nauki w domu – przesyłane są poprzez dziennik elektroniczny.
Wszystkim uczniom i ich rodzinom życzymy zdrowia, spokoju i cierpliwości na ten czas
nieobecności w szkole.

Zachęcamy do odwiedzania różnych stron zawierających materiały edukacyjne
m.in.https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o
15:00 - rozwiązania! Zapraszamy od 16.03 na
http://www.cke.gov.pl#egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin @CKE_PL
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274


Polecane przez MEN 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
Kącik pedagoga/psychologa/logopedy


strony polecane młodszym uczniom
https://padlet.com/pietrzyk_sylwia/strony_dla_uczniow?fbclid=IwAR1T9vmsS5EYzH94DsRChhdhIWXjIFSIaQUw9PZaxDwrNByNhOk5ng04l8


Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-sytuacji-zwiazanejz-koronawirusem/?fbclid=IwAR078yg-lAjkVLtCUYgzedQY3l
Bajka dla dzieciaków na trudny czas kwarantanny
https://dpt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648&fbclid=IwAR3RIriLw11Y
Ugw4oCKEQS43lbnl36eMP-IxC_hOTe0Ed9w2AAFjNQ_mPlM


http://mamyprojekt.pl/koronawirus/us/


Zdalne wsparcie psychologiczne polegające na wideorozmowie lub rozmowie
telefonicznej. Osoby udzielające wsparcia są interwentami kryzysowymi, psychologami,
psychoterapeutami i psychotraumatologami.
https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/


Ustalenie domowych zasad ekranowych
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/02/Domowe-ZasadyEkranowe_FDDS_infografika-A4.pdf
Akcja #ZostańwDomu z dzieckiem w praktyce

W internecie, a szczególnie na blogach o rodzicielstwie znajdziecie mnóstwo inspirujących
pomysłów, jak urozmaicić czas swoim dzieciom. Zachęcamy do szukania w sieci inspiracji,
my proponujemy:
Co można robić z dzieckiem w domu?

Grać w planszówki, karty, warcaby, szachy.

Czytać książki, bajki, komiksy.

Oglądać pasma dla dzieci w telewizji lub filmy dokumentalne na platformach vod.

Może czas na nowe hobby? Majsterkowanie, robienie na drutach czy gra na
instrumencie może przypadnie najmłodszym do gustu.

Leżakować (opcja również dla dorosłych).

Dopilnujcie, aby Wasze dzieci uczestniczyły w podejmowanych przez nauczycieli
działaniach, zajęciach z uwzględnieniem zasad higieny pracy. Prosimy o zorganizowanie
dzieciom dostępu do komputera lub smartfona z podłączeniem do Internetu oraz zapewnienie
miejsca do nauki w domu. W przypadku trudności technicznych zachęcamy do kontaktu ze
szkołą.

Kontrolujcie działalność Waszych dzieci w sieci i na portalach
społecznościowych.Rozmowa z dzieckiem
Zachęcamy Państwa do rozmowy ze swoim dzieckiem na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w
sieci. W celu przygotowania do takiej rozmowy, mogą Państwo zapoznać się z materiałami
fundacji sieciaki.pl. Więcej informacji w zakładce "przydatne linki" oraz wartykułach na
naszej stronie www.sieciaki.pl .

Warto skorzystać:
1. TVP Kultura i pasmo edukacyjne.
2. Wirtualne Muzeum Powstania Warszawskiego

Od poniedziałku (16.03) Muzeum Powstania Warszawskiego będzie się z Wami łączyć online. Codziennie minimum 4 wejścia na żywo z ekspertami.

* TVP Kultura (ekranizacja wybranych lektur szkolnych, ale nie tylko; niedzielne pasmo OD
UCHA DO UCHA)
https://liblink.pl/2pbFSGW38e
* Muzeum Powstania Warszawskiego
https://liblink.pl/AkLaqq3L5y
* Juniorowo.pl
https://liblink.pl/k4QVLBliQ8../
* Bajka Pana Kleksa
https://liblink.pl/oxOGZpnVWG
* Wirtualne Muzea
https://liblink.pl/FHxzAJUQUG
* Opera Wiedeńska i Metropolitan
https://liblink.pl/SO1RUuDQHd
https://liblink.pl/vhgdB19gIL
* Teatr
https://liblink.pl/V0JSTkIy4A
* Film polski
https://liblink.pl/TAB3BwtxEN
* bezpłatny dostęp na 60 dni do zasobów Empik
http://booklips.pl/newsy/empik-udostepnia-wszystkim-za-darmo-pakiet-premium-na-60dni-zyskujemy-dostep-do-ponad-11-tysiecy-audiobookow-i-ebookow/?fbclid=IwAR2deBYPAdlqllLpCZfsPcwWs7pEoKwPvXgyroUe9psRI0aGw1E8IYK2us
* https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/zostan-w-domu-niech-wirusa-trafi-szlag

