
DZIEO DOBORY !  
 

Szanowni Paostwo na pewno otrzymaliście już dobrą wiadomośd. 
Od poniedziałku 1  marca wracamy do Ośrodka na Ochocie. 

Dzielimy się na dwie grupy ale zobaczymy się najpóźniej 8 marca. 
W związku z tym dziś, na ten moment to ostatnie materiały 

edukacyjne. Teraz będę wspierad Paostwa na indywidualnych 
spotkaniach.   

 
Pprzesyłam materiały z zakresu wsparcia asystenta osoby z 

niepełnosprawnośią. W materiałach znajdują się dodatkowe zadania do 
wykonania dla Paostwa.   

 
.  



Aby uzyskad więcej informacji. 
Kliknij w link umieszczony na 

monitorze. Automatycznie 
włazy się film lub materiał 

edukacyjny, praca domowa, 
test lub quiz. POWODZENIA  

PRZYPOMNIENIE 



 
o Rozpoczynając prezentacje za każdym razem umieszczam inną 

postad z bajki, popularnego filmu. gry lub logo.  
Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Paostwa zadaniem jest 

przesłanie poprawnej odpowiedzi: 
o Etap pierwszy odpowiedzied na pytanie co to za bajka, film. 

gra lub logo. 
o Etap drugi podad poprawne imię prezentowanej postaci.  

Co to za produkt, miejsce, sklep i co tam można kupid. 
o Etap trzeci policzyd ile razy pojawiła się postad, logo 

  
Wszystkie poprawne odpowiedzi prezentowane będą podczas wysyłania 

następnej prezentacji.  Czas na przesyłanie odpowiedzi to niedziela 
poprzedzająca wysyłanie materiałów. Odpowiedzi wysyłane po terminie nie 

będą uwzględniane. Wiadomośd można wysład mailam, na Facebooku lub 

SMSem 



PRZYPOMNIENIE 

Jeśli masz problem z 
przeczytaniem tekstu, zaznacz go 
i skopiuj do okna tłumacza Google 
https://www.youtube.com/watch

?v=OZBgLiVF23E   
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GDZIE WYBIERZEMY SIĘ W 
NASTĘPNA PODRÓŻ ??? 

Decyzja należy do Ciebie. 
Propozycje można wysyład w 

każdej formie.  Propozycje będą 
uwzględniane w następnych 
prezentacjach. Odwiedzamy 

tylko Paostwa Europejskie. Lista 
poniżej.  



https://www.yout
ube.com/watch?v

=8DFteNCRgtw  
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• Największym paostwem w Europie jest Rosja o powierzchni 
4,5 mln km² (razem z częścią azjatycką 17 075 426 km²), a 

najmniejszym Watykan o powierzchni 0,4 km²*1+. 
• Najwięcej ludzi mieszka w Rosji – 126,4 mln[potrzebny 

przypis+ (z częścią azjatycką 143 852 tys.), a najmniej w 
Watykanie (ok. 800)[1]. 

• 26 paostw Europy jest stowarzyszonych w Unii Europejskiej 
(27. paostwo członkowskie to Cypr, które w całości położone 

jest w Azji)[2]. 
• 27 paostw europejskich należy do NATO*2+. 

• 17 paostw europejskich należy do strefy euro (18. paostwo 
strefy euro to Cypr, w całości położony w Azji), ponadto sześd 
paostw (Watykan, San Marino, Monako, Andora, Czarnogóra i 
Kosowo) używa tej waluty bez formalnego wejścia do strefy 

euro[2]. 



Miejsca, które już odwiedziliśmy oznaczone 
są innym kolorem. Co tydzieo wybierzemy się 
w podróż w inne miejsce.  A Ty gdzie chcesz 

pojechad następnym razem ???  



EUROPA PÓŁNOCNA: 
1. Islandia – REJKIAWIK 

2. Norwegia – OSLO 
3. Szwecja – SZTOKHOLM 

4. Finlandia – HELSINKI 
5. Dania – KOPENHAGA 

EUROPA ZACHODNIA: 
1. Holandia – AMSTERDAM 

2. Belgia – BRUKSELA 
3. Niemcy – BERLIN 

4. Luksemburg – LUKSEMBURG 
5. Francja – PARYŻ 

6. Wielka Brytania - LONDYN 
7. Irlandia – DUBLIN 

EUROPA POŁUDNIOWA: 
1. Portugalia – LIZBONA 
2. Hiszpania – MADRYT 
3. Monako – MONAKO 

4. Włochy – RZYM 
5. San Marino – SAN MARINO 

6. Watykan - WATYKAN 
7. Malta – VALLETTA 

8. Słowenia – LUBLANA 
9. Chorwacja – ZAGRZEB 

10. Bośnia i Hercegowina – SARAJEWO 
11. Andora – ANDORA 
12. Serbia - BELGRAD 

13. Czarnogóra – PODGORICA 
14. Albania – TIRANA 

15. Macedonia – SKOPIE 
16. Grecja – ATENY 



EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA: 
1. Polska – WARSZAWA 

2. Czechy – PRAGA 
3. Słowacja – BRATYSŁAWA 

4. Węgry – BUDAPESZT 
5. Rumunia – BUKARESZT 

6. Bułgaria – SOFIA 

EUROPA WSCHODNIA: 
1. Rosja – MOSKWA 

2. Litwa – WILNO 
3. Łotwa – RYGA 

4. Estonia – TALLIN 
5. Białoruś – MIOSK 
6. Ukraina – KIJÓW 

7. Mołdawia – KISZYNIÓW 

KRAJE ALPEJSKIE: 
1. Szwajcaria – BERNO 
2. Austria – WIEDEO 

3. Lichtenstein - VADUZ 



Powoli zaczynamy i już coraz bardziej się rozpędzamy…  
Zanim jednak otrzymasz bilet uprawniający do podróży 

musisz trochę się rozgrzad. Możesz taoczyd, skakad lub trochę 
się poruszad.  Jaka to melodia ?  

https://www.yout
ube.com/watch?v

=U9FzgsF2T-s  
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https://www.youtu
be.com/watch?v=T

SPVvEd4vb4  

Zaczynamy kolejna podróż odliczamy 5 4 3 2 1  
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Twoim zadaniem będzie samodzielne 
odgadnięcie gdzie będziemy 

podróżowad. 
 No dobra trochę podpowiem…  
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PORÓWNANIE  

https://www.yout
ube.com/watch?v
=4mh5lR6TkVM  
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WIELKA BRYTANIA  

Pamiętaj o 
konkursie i zadaniu  

https://www.youtub
e.com/watch?v=FQl

wxUZCl6M  
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