Edukacja przyrodnicza "Owoce,warzywa i dary jesieni"
nr zasobu

tytuł

Q/1/PRZ/1/006

Wybierz owoce i warzywa! (1)

Q/1/PRZ/1/007

Wybierz owoce i warzywa! (2)

Q/1/PRZ/1/008

Wybierz owoce!

Q/1/PRZ/1/011

Czy znasz te przetwory?

Q/1/PRZ/1/012

Owoce, warzywa i dary jesieni czego jest najwięcej?
Co rośnie w lesie, parku i
ogrodzie? (1)
Co rośnie w lesie, parku i
ogrodzie? (2)
Znajdź samogłoski w nazwach
roślin! (1)

Q/1/PRZ/1/013
Q/1/PRZ/1/014
Q/1/PRZ/1/015
Q/1/PRZ/1/016

Ułóż nazwy roślin z sylab!

Q/1/PRZ/1/017

Która roślina nie pasuje do
pozostałych?
Znajdź spółgłoski w nazwach
roślin! (1)
Znajdź spólgłoski w nazwach
roślin! (2)
Znajdź samogłoski w nazwach
roślin! (2)

Q/1/PRZ/1/018
Q/1/PRZ/1/019
Q/1/PRZ/1/020
Q/1/PRZ/1/024

Policz, ile jest roślin!

Q/1/PRZ/1/027

Włóż warzywa i owoce do
koszyka! (1)
Włóż warzywa i owoce do
koszyka! (2)

Q/1/PRZ/1/028
Q/1/PRZ/1/030

Ukryte rośliny

Q/1/PRZ/1/032

Ukryte owoce

opis
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) sprawdzający znajomość owoców i warzyw: jabłko, jagody, cebula, brzoskwinia, gruszka,
malina.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) sprawdzający znajomość owoców i warzyw: marchewka, gruszka, śliwka, burak, sałata,
wiśnia, pomidor, jabłko, fasola, ogórek, kapusta, cebula.
Quiz interaktywny (wielokrotny wybór) uczeń wybiera poprawną odpowiedź na podstawie nagrania. Quiz sprawdza znajomość
owoców różnych drzew: gruszka, śliwka, jabłka, wiśnie.
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) utrwalający znajomość owoców i warzyw: ogórki, papryka, wiśnie, truskawki, jabłka,
maliny.
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) kształtujący wiadomości o owocach, warzywach i darach jesieni: brzoskwinia, fasola,
kasztany, żołędzie, pomidor. Quiz pomaga również w nauce określania liczebności zbiorów.
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) systematyzujący wiedzę o owocach i warzywach oraz o miejscach, gdzie one rosną.
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) utrwalający materiał o roślinach: jagody, pomidor, jabłko, liść klonu. Uczniowie wybierają
element, który nie pasuje do zbioru.
Quiz interaktywny (wielokrotny wybór), w którym uczeń zaznacza samogłoski w podanych wyrazach. Quiz utrwala materiał o
roślinach oraz rozwija umiejetność rozpoznawania samogłosek.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) utrwalający znajomość pisowni nazw różnych roślin: cebula, kaktus, śliwka, kasztany.
Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) - uczniowie wybierają elementy, które nie pasują do obrazka. Quiz utrwalający materiał o
roślinach: owoce, warzywa, liście, drzewa, przedmioty do obserwacji przyrody.
Quiz interaktywny (wielokrotny wybór), w którym uczeń zaznacza spółgłoski w podanych wyrazach. Quiz utrwala materiał o
roślinach oraz rozwija umiejetność rozpoznawania spółgłosek.
Quiz interaktywny (wielokrotny wybór), w którym uczeń zaznacza spółgłoski w podanych wyrazach. Quiz utrwala materiał o
roślinach oraz rozwija umiejetność rozpoznawania spółgłosek.
Quiz interaktywny (wielokrotny wybór), w którym uczeń zaznacza samogłoski w podanych wyrazach. Quiz utrwala materiał o
roślinach oraz rozwija umiejetność rozpoznawania samogłosek.
Quiz interaktywny (pojedynczy wybór) - uczeń zgodnie z nagraniem ma za zadanie rozpoznać i policzyć przedmioty w danej
kategorii np: kasztany, żołędzie, maliny, liście dębu, liście kasztanowaca, liście lipy, grzyby.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) - uczeń wybiera odpowiedź na podstawie nagrania. Quiz utrwala umiejetność
rozpoznawania owoców i warzyw. Dodatkowo ćwiczenie rozwija umiejętność grupowania elementów w odpowiednie zbiory.
Quiz interaktywny (przeciągnij i upuść) - uczeń wybiera odpowiedź na podstawie nagrania. Quiz utrwala umiejetność
rozpoznawania owoców i warzyw. Dodatkowo ćwiczenie rozwija umiejętność grupowania elementów w odpowiednie zbiory.
Quiz interaktyny (wykreślanka) - uczeń szuka ukrytych wśród liter nazw roślin: dąb, wierzba, grusza, sosna, śliwa, jabłoń, lipa,
klon. Ćwiczenie utrwala znajomość nazw roślin oraz poprzez naukę rozpoznawania i zapamiętywania kształtu liter drukowanych
oraz wyszukiwanie ich w różnych tekstach wzmacnianie gotowości do nauki czytania. Przez formę zabawy ćwiczenie uwzględnia
potrzeby uczniów 6 letnich.
Quiz interaktyny (wykreślanka) - uczeń szuka ukrytych wśród liter nazw roślin: jabłko, malina, gruszka, wiśnia, śliwka, agrest,
jagoda. Ćwiczenie utrwala znajomość nazw roślin oraz poprzez naukę rozpoznawania i zapamiętywania kształtu liter
drukowanych oraz wyszukiwanie ich w różnych tekstach wzmacnianie gotowości do nauki czytania. Przez formę zabawy
ćwiczenie uwzględnia potrzeby uczniów 6 letnich.

Q/1/PRZ/1/034

Ukryte warzywa

Q/1/PRZ/1/038

Czy znasz te owoce? (1)

Q/1/PRZ/1/039

Czy znasz te owoce? (2)

Q/1/PRZ/1/040

Czy znasz te warzywa?

Q/1/PRZ/1/041

Park, ogród, las, pole, sad - czy
znasz te miejsca?

Q/1/PRZ/1/046

Krzyżówka o owocach

Q/1/PRZ/1/047

Krzyżówka o warzywach

Q/1/PRZ/1/055

Owoce - memory (1)

Q/1/PRZ/1/056

Owoce - memory (2)

Q/1/PRZ/1/057

Warzywa - memory

Q/1/PRZ/1/061

Złap owoce i warzywa!

Q/1/PRZ/1/069
Q/1/PRZ/1/070
Q/1/PRZ/1/071
Q/1/PRZ/1/072
Q/1/PRZ/1/073
Zestaw PRZ04

Odgadnij nazwę owocu, zanim
pęknie balon? (1)
Odgadnij nazwę owocu, zanim
pęknie balon? (2)
Odgadnij nazwę owocu, zanim
pęknie balon? (3)
Odgadnij nazwę owocu, zanim
pęknie balon? (4)
Odgadnij nazwę owocu, zanim
pęknie balon? (5)
Owoce,warzywa i dary jesieni

Quiz interaktyny (wykreślanka) - uczeń szuka ukrytych wśród liter nazw roślin: cebula, sałata,por, ogórek, pomidor, fasola,
papryka. Ćwiczenie utrwala znajomość nazw roślin oraz poprzez naukę rozpoznawania i zapamiętywania kształtu liter
drukowanych oraz wyszukiwanie ich w różnych tekstach wzmacnianie gotowości do nauki czytania. Przez formę zabawy
ćwiczenie uwzględnia potrzeby uczniów 6 letnich.
Quiz interaktywny (połącz liniami), uczeń łączy liniami obrazki przedstawiające owoce z ich poprawnymi nazwami: malina,
truskawka, brzoskwinia, winogrona, śliwka, wiśnie. Kształtowanie umiejętności czytania.
Quiz interaktywny (połącz liniami), uczeń łączy liniami obrazki przedstawiające owoce z ich poprawnymi nazwami: wiśnie, jagody,
agrest, czereśnie, jabłko, gruszka. Kształtowanie umiejętności czytania.
Quiz interaktywny (połącz liniami), uczeń łączy liniami obrazki przedstawiające warzywa z ich poprawnymi nazwami: cebula,
burak, fasola, pomidor, kapusta, papryka. Kształtowanie umiejętności czytania.
Quiz interaktywny (połącz liniami), uczeń łączy liniami obrazki przedstawiające miejsca związane ze środowiskami przyrodniczymi
z ich poprawnymi nazwami: park, ogród, las, pole, sad. Kształtowanie umiejętności czytania.
Quiz interaktywny (krzyżówka), uczeń na podstawie pytań przedstawionych w formie obrazków wpisuje do krzyżówki odpowiedzi. Hasła dla
ułatwienia można też przeczytać na ekranie.
Quiz interaktywny (krzyżówka), uczeń na podstawie pytań przedstawionych w formie obrazków wpisuje do krzyżówki odpowiedzi. Hasła dla
ułatwienia można też przeczytać na ekranie.

Quiz interaktywny (memory) utrwalający znajomość owoców. Uczeń odkrywa karty i stara się zapamiętać ich położenie. Po
znalezieniu pary uczeń słyszy, jaki owoc przedstawiają obrazki, a karty tworzące parę znikają. Quiz wzmacnia również
umiejętność koncentracji i spostrzegawczość.
Quiz interaktywny (memory) utrwalający znajomość owoców. Uczeń odkrywa karty i stara się zapamiętać ich położenie. Po
znalezieniu pary uczeń słyszy, jaki owoc przedstawiają obrazki, a karty tworzące parę znikają. Quiz wzmacnia również
umiejętność koncentracji i spostrzegawczość.
Quiz interaktywny (memory) utrwalający znajomość warzyw. Uczeń odkrywa karty i stara się zapamiętać ich położenie. Po
znalezieniu pary uczeń słyszy, jakie warzywo przedstawiają obrazki, a karty tworzące parę znikają. Quiz wzmacnia również
umiejętność koncentracji i spostrzegawczość.
Quiz interaktywny, w którym uczniowie zgodnie z usłyszanym poleceniem w ograniczonym czasie muszą szybko rozpoznać i
zaznaczyć uciekające po planszy elementy. Ćwiczenie utrwala ćwiczony materiał oraz rozwija umiejętność szybkiego reagowania
i działania pod presją czasu.
Quiz interaktywny, w którym uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy owoców. Ćwiczenie jest w formie zabawy,
jednocześnie kształtuje umiejętność pracy pod presją ograniczonej liczby prób.
Quiz interaktywny, w którym uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy owoców. Ćwiczenie jest w formie zabawy,
jednocześnie kształtuje umiejętność pracy pod presją ograniczonej liczby prób.
Quiz interaktywny, w którym uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy owoców. Ćwiczenie jest w formie zabawy,
jednocześnie kształtuje umiejętność pracy pod presją ograniczonej liczby prób.
Quiz interaktywny, w którym uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy owoców. Ćwiczenie jest w formie zabawy,
jednocześnie kształtuje umiejętność pracy pod presją ograniczonej liczby prób.
Quiz interaktywny, w którym uczeń na podstawie eliminacji liter odgaduje nazwy owoców. Ćwiczenie jest w formie zabawy,
jednocześnie kształtuje umiejętność pracy pod presją ograniczonej liczby prób.
Paczka archiwum wszystkich zasobów.

