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Co zrobid jak nudzisz się w domu ? 

Gdzie posłuchad muzyki ? 

Gdzie obejrzed ciekawy film ? 

Gdzie szukad inspiracji  plastycznych ? 

Matematyka na wesoło czy to 
możliwe ? 



TRENING CZASU WOLNEGO  

Platformy internetowe z bezpłatnym 
dostępem do filmów  

https://www.youtube.com  

www.ipla.tv/  

https://www.cda.pl  

https://www.youtube.com/
http://www.ipla.tv/
https://www.cda.pl/




1. Pierwszy telewizor stworzył Szkocji wynalazca John Logie Baird, w 1926 
roku. Był to czarno-biały “pokaz slajdów” 12,5 klatek na minutę. 
 
2. W 1928 roku pojawił się pierwszy telewizor kolorowy. 
 
3. Pierwszy przekaz telewizyjny miał miejsce w 1935 roku. 
 
4. Od 1967 roku telewizja stała się kolorowa (w Polsce pierwsza kolorowa 
transmisja miała miejsce 16 marca 1971 roku). 
 
5. W 1997 roku pojawił się pierwszy telewizor plazmowy. Wyprodukowała go 
firma Philips. 

https://www.
youtube.com
/watch?v=Gp
PVr3CtvvI  

https://www.youtube.com/watch?v=GpPVr3CtvvI
https://www.youtube.com/watch?v=GpPVr3CtvvI
https://www.youtube.com/watch?v=GpPVr3CtvvI
https://www.youtube.com/watch?v=GpPVr3CtvvI


Platformy internetowe z bezpłatnym 
dostępem do muzyki 
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https://www.youtube.com  https://open.fm  https://www.radio-
polska.pl/?gclid=EAI
aIQobChMIza67w6D
V7AIV8hJ7Ch3S1Aft
EAAYASAAEgIHzvD_
BwE  
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https://open.fm/
https://www.radio-polska.pl/?gclid=EAIaIQobChMIza67w6DV7AIV8hJ7Ch3S1AftEAAYASAAEgIHzvD_BwE
https://www.radio-polska.pl/?gclid=EAIaIQobChMIza67w6DV7AIV8hJ7Ch3S1AftEAAYASAAEgIHzvD_BwE
https://www.radio-polska.pl/?gclid=EAIaIQobChMIza67w6DV7AIV8hJ7Ch3S1AftEAAYASAAEgIHzvD_BwE
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1. 13 lutego obchodzony jest Światowy Dzieo Radia  
 

2. ierwszym krajem, w którym rozpoczęto regularne nadawanie programu 
radiowego były Stany Zjednoczone w 1920 roku 
 

3. W 1926 roku Polskie Radio zaczęło nadawad stały program radiowy.  
4. Początkowo radio pełniło przede wszystkim funkcję przekaźnika treści 

muzycznych i kulturalnych. Z czasem zaczęło odgrywad coraz większą rolę jako 
źródło informacji, stając się nieodłączną częścią życia codziennego. 
 

5. Radio szczególnie ważną rolę odegrało w trudnych dla Polaków momentach 
historii. Za pośrednictwem radiowych fal poinformowano o wybuchu II wojny 
światowej oraz relacjonowano przebieg wojny 

https://www.youtube.com/watch?v=CpSpNWCSzJ8  

https://www.youtube.com/watch?v=CpSpNWCSzJ8


TRENING CZASU WOLNEGO  

Platformy internetowe z bezpłatnym 
dostępem do quizów, rebusów i 

krzyżówek  

https://czasdzieci.pl/quizy/  

https://www.superkid.pl/krzyzowki-online  

http://www.superbelfrzy.edu.pl  

https://czasdzieci.pl/quizy/
https://www.superkid.pl/krzyzowki-online
https://www.superkid.pl/krzyzowki-online
https://www.superkid.pl/krzyzowki-online
http://www.superbelfrzy.edu.pl/


TRENING CZASU WOLNEGO  

Platformy internetowe z bezpłatnym 
dostępem do prostych inspiracji 

plastycznych  

https://www.facebook.com/krokotak-192315615947  

https://www.easypeasyandfun.com  

https://www.facebook.com/krokotak-192315615947
https://www.facebook.com/krokotak-192315615947
https://www.facebook.com/krokotak-192315615947
https://www.facebook.com/krokotak-192315615947
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Platformy internetowe z bezpłatnym 
dostępem do zadao matematycznych  

TRENING CZASU WOLNEGO  

https://zdobywcywiedzy.pl  

https://matmag.pl  

https://zdobywcywiedzy.pl/
https://zdobywcywiedzy.pl/
https://matmag.pl/
https://matmag.pl/


Jak działa tłumacz słownik 
internetowy google.pl  

TRENING CZASU WOLNEGO  

TU MOŻESZ OBEJRZED FILM https://www.youtube.com/watch?v=OZBgLiVF23E  

https://www.youtube.com/watch?v=OZBgLiVF23E


Co jest przedstawione na obrazku 

TRENING CZASU WOLNEGO  

a)  oglądanie telewizji  
b) słuchanie radia  

c) Nic 

a) Jazda na rowerze 
b) Jazda na motorze 
c) Jazda samochodem  



Co jest przedstawione na obrazku 
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a)  oglądanie telewizji  
b) słuchanie radia  

c) Nic 

a) Jazda na rowerze 
b) Jazda na motorze 
c) Jazda samochodem  

a) Bieganie 
b) Pływanie  
c) Spacer  



Co jest przedstawione na obrazku 

TRENING CZASU WOLNEGO  

a)  zabawy z dzieckiem 
b) Zabawy z psem 
c) Zabawy z kotem 

a) Rozmowa na łowce w parku 
b) Urządzanie pikniku  
c) Jazda na wrotkach 

a) Wyprowadzanie psa na spacer 
b) Wyprowadzanie słonia na spacer 
c) spacer 
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Co jest przedstawione na obrazku 
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a)  gra w karty 
b) gra w tenisa 
c) gra w bilard 

a) Jazda na rowerze 
b) Jazda na motorze 
c) Jazda samochodem  

a) Karmienie ptaków 
b) Karmienie psa 
c) Karmienie mota 
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