
KONKURS > Rozwiń swój mózg < 

 
Źródło foto:  https://pixabay.com/pl/illustrations/m%C3%B3zg-umys%C5%82-psychologia-idea-2062057/ 

Światowy Dzień Mózgu – przypada 18 marca 2021 r. 

ZOBACZ >>> Światowy Dzień Mózgu.- 18 marca 2021 r. : https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Tydzie%C5%84_M%C3%B3zgu  

1. Zobacz ciekawy film pt. „ Jak działa mózg?”, a po  jego 

obejrzeniu odpowiedz na pytania: 

FILM :  „Jak działa mózg?” -https://www.youtube.com/watch?v=_waW5Tan0xs  

1. Ile mamy komórek nerwowych?...........................................…. 

2. Ile waży mózg u dorosłego człowieka? ……………………………..….. 

3. Za co odpowiadają duże półkule mózgowe? ……………………………  

4. Jak się nazywa najbardziej rozbudowana część mózgu? …………  

5. Smaki i zapachy czujemy dzięki czemu? ………………………………….. 

6. Za pamięć odpowiedzialna jest? …………………………………………… 

7.Czy nasz układ nerwowy może naprawić się sam jeżeli zajdzie taka 

potrzeba?..................................................................................... 

Pierwsze 3 osoby , które przyślą prawidłowe odpowiedzi na czat 

nauczyciela Magdaleny  Szpunar do dnia 19.03.2021 r.  do godz. 

17:00 > zostaną nagrodzone. 

 ( Uwaga: Nagrody rzeczowe będą wręczone wraz ze świadectwem 

podczas zakończenia roku szkolnego 2020/2021.) 

https://pixabay.com/pl/illustrations/m%C3%B3zg-umys%C5%82-psychologia-idea-2062057/
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Tydzie%C5%84_M%C3%B3zgu
https://www.youtube.com/watch?v=_waW5Tan0xs


======================================================== 

ZACHĘCAM DO ĆWICZEŃ USPRAWNIAJĄCYCH PRACĘ MÓZGU  

Ćwiczenia rozwijające między innymi pamięć, koncentrację i spostrzeganie: 

 pamiec.imasz.net – darmowe gry online (krzyżówki, puzzle, zagadki, labirynty, 
łączenie w pary i wiele innych). 

 brainmax.pl – około czterdzieści gier rozwijających percepcję, logikę, 
koncentrację i pamięć. 

 piktografia.pl  – karty pracy do pobrania rozwijające umiejętności 
matematyczne uczniów. 

 educarium.pl – karty pracy do pobrania w różnych kategoriach: percepcja 
wzrokowa, logiczne myślenie, matematyka, czytanie i pisanie, specjalne 
potrzeby edukacyjne. 

 matzoo.pl  – matematyka dla klas od 1 do 8. 
 miastodzieci.pl – śmieszne zagadki logiczne. 

Inne zabawy interaktywne, gry online, quizy edukacyjne: 

 Wordwall.net – portal Wordwall to ogromna baza różnotematycznych 
interaktywnych ćwiczeń dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. 
Umożliwia także tworzenie ćwiczeń interaktywnych, jak i do wydruku. Więcej 
na temat możliwości Wordwall tutaj. 

 LearningApps.org – to aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania 
za pomocą małych interaktywnych modułów. Różne kategorie dla różnych 
grup wiekowych. 

 gry.pl – serwis z darmowymi grami online przeznaczonych dla jednego lub 
wielu graczy. 

 szarada.net – Internetowy Świat Krzyżówek – zbiór krzyżówek, rebusów, 
łamigłówek dla dzieci.  

 quizizz.com – quizy na dowolny temat dla różnych grup wiekowych. 
 LOGIFAN – gry i zagadki logiczne dla wszystkich. 

Puzzle: 

 puzzlefactory.pl  
 ipuzzle.pl  

 

Opracowanie: 

Terapeuta pedagogiczny 

Magdalena Szpunar 
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