
 

 
http://www.boklodz.pl/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=121:12-xi-2019-godz-10-00-sztuka-na-wyciagniecie-

reki&Itemid=1406&date= 

 

Nauka i Kultura to nie bzdura 

Nauka i kultura to nie bzdura, ale nasza natura. 

Bez nauki i kultury świat byłby ponury i to nie są wcale bzdury 

Przed nauką i kulturą się nie schowasz, możesz tylko pożartować. 

Nie masz tu nic do stracenia bo nauka i kultura wszystko na dobre zmienia 

Kto z nauką i kulturą obcuje ten życia nie marnuje. 

Kto od nauki i kultury stroni, ten prawdziwego życia się boi. 

Człowiek nauki i kultury w kieszeń nie chowa. 

Więc naukę i kulturę weź za rogi i stań na obydwie nogi. 

Nie na jednej, nie w rozkroku, bo znajdziesz się szybko na boku. 

A gdy zaprzesz się jeszcze mocnej, to już będziesz wygranym stokrotnie. 

Spróbuj może ci się uda! To przecież nie jest ułuda ! 

Bo musisz żyć w zgodzie z nauką i kulturą, tak jak z naturą. 

A jak już to zrobisz, to drzemkę sobie utnij. Co ci szkodzi ? 

 

                                                                                   Grażyna Szymczyk 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zmiana zaleceń lekarskich 

 
Zostań w domu !   

Ucz się wtedy, 

kiedy ci pasuje ! 

 

Data wystawienia: 

24.03.2020 r. 

Data realizacji ,, od dnia’’ 

24.03.2020 r.  

do zawsze 

Dane lekarza: 

Grażyna Szymczyk 

Recepta 

Biblioteka Szkolna w LI LO im. T. Kościuszki w Warszawie:  Świadczeniobiorca 

Pacjent: Czytelnicy Biblioteki ze zdiagnozowanym bakcylem czytania 

PESEL 1234567890 

xxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxx 

Rp 

1 x dziennie ,,Ucz się wtedy, kiedy ci pasuje’’. 

1x Witamina Czytomix 500 mg 

1x łyżeczka syropu matmaksol250 mg.  

1X  łyżeczka syropu polskoksol 250 mg. 

1X  łyżeczka syropu przedmioksol 250 mg. 

Zalecenia lekarskie w celu: podtrzymania bakcyla uczenia się stosować codziennie, witaminę i 

syrop od dziś do zawsze. W razie potrzeby zwiększyć ilość nauczania. 

Nie przerywać kuracji. 

Każdy wybiera ten sposób na naukę, 

który mu najbardziej odpowiada, 

ale najważniejsze jest to, żeby nauka 

przynosiła efekty i spełniała 

wszystkie Twoje oczekiwania. 

 



 

Inne sposoby na naukę  tak!  

Ten NIE ! 

 
https://oaza-memow.pl/m/meme_k5KXD24o9PF2BFtACumFItscT 

 

https://oaza-memow.pl/m/meme_k5KXD24o9PF2BFtACumFItscT


Jak się uczyć, żeby się nauczyć? 

 
Źródło: https://biblioteka.pl/ 

 

 

https://biblioteka.pl/


Motywacja do nauki - na każdego 

działa co innego  - bez motywacji 

nie działa nic. 

 
Źródło: https://biblioteka.pl/ 

https://biblioteka.pl/


Wejdź na stronę główną  
i zapoznaj się z czego możesz korzystać, aby przyswoić 

sobie wiedzę. https://buki.org.pl/news/7-najlepszych-platform-e-learningowych/  

UDEMY 

https://www.udemy.com 
 Dostępnych ponad 60 tysięcy różnych lekcji, szeroki wybór nauczycieli z unikalnym podejściem do 

nauki i możliwość uczenia się we własnym tempie. Udemy pozwala zarówno na uczenie się od 

podstaw lub uzupełnienie luk w wiedzy. Ponadto każdy może stworzyć swój własny kurs i dzielić się 

swoją wiedzą. Podczas opracowywania autorzy mają możliwość przesyłania plików audio i wideo, 

prezentacji, a także korzystania z interaktywnych forów dyskusyjnych.   

QUILZLET 

Ponad 90% uczniów korzystających  z Quizlet potwierdza, że 

otrzymuje lepsze oceny. 

https://quizlet.com/pl  
 Darmowy serwis, która ułatwia zapamiętanie wszelkich informacji, które można przedstawić w postaci 
kart szkoleniowych. Wystarczy znaleźć je w bazie danych lub samodzielnie stworzyć interaktywny 
materiał - własne karty, dodając do nich zdjęcia i pliki audio, a następnie wykonywać ćwiczenia i grać 
w gry, aby zapamiętać ten materiał. Dzięki Quizlet możesz tworzyć karty z różnych przedmiotów, ale 
najwygodniej będzie się uczyć języków obcych, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dźwięk jest dostępny 
w 18 językach.  

 
 

Khan Academy  

Dlaczego Khan Academy działa?  
https://pl.khanacademy.org 
Bo zapewnia dostęp do zbioru ponad 4200 bezpłatnych mikro-wykładów z matematyki, historii, opieki 
zdrowotnej i medycyny, finansów, fizyki, chemii, biologii, astronomii, ekonomii, kosmologii, chemii 
organicznej, podstaw obywatelstwa amerykańskiego, historii sztuki, makro i mikroekonomii, nauki 
komputerowej.   
 

Duolingo 

Ucz się języków obcych bez ograniczeń! 

https://ru.duolingo.com 
Zawiera możliwość nauki języka od zera, nawet gdy najprostsze słowa są trudne. Wszystkie zadania 
na stronie są pogrupowane według poziomu trudności. System pozwala na poprawienie ucznia w 
przypadku błędów gramatycznych lub pojawienia się niepoprawnego tłumaczenia. Użytkownicy mogą 
oceniać się nawzajem i głosować na najbardziej kompetentne i przydatne tłumaczenia, więc wyniki 
tutaj są bardzo elastyczną strukturą. Duolingo pomaga w nauce języka angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego i innych języków. Lekcje zawierają zadania dotyczące 
ćwiczenia mówienia, słuchania, tłumaczenia, a także różnorodnych testów dla kompleksowego 
zestawu umiejętności. 
 

   

 

https://buki.org.pl/news/7-najlepszych-platform-e-learningowych/
https://www.udemy.com/
https://quizlet.com/pl
https://pl.khanacademy.org/
https://ru.duolingo.com/


Popraw sobie nastrój 
,, Ucz się tańczyć, w przeciwnym razie nie będą aniołowie wiedzieć, 

co z tobą począć, człowiecze’’ 

                 Św. Augustyn 
 

Wejdź tanecznym krokiem w kolejny tydzień kwarantanny 

 

 

Rafał Olbiński - "La Traviata" 

Śpiewaj 

Opera : La Traviata        https://www.youtube.com/watch?v=YKo7KXXy7pk 

Tańcz 

Jedni tańczą lepiej, inni gorzej. Jedni robią to chętnie, drudzy z konieczności. Tańczymy 

jednak wszyscy. Dlaczego? Ludzie tańczyli już w epoce kamienia. Dawało to poczucie 

wspólnoty lub nastrajało do polowania. Starożytni Egipcjanie uprawiali głównie tańce 

rytualne. Świętowali nimi śmierć i odrodzenie boga Ozyrysa. Tańcem zajmowały się 

profesjonalne tancerki. Antyczni Grecy dzielili taniec według bogów i wyrażanych emocji. To 

od nich pochodzi termin "choreografia". Taniec towarzyski narodził się na dworach 

renesansowej Europy. Procesje i tańce w kółku należały do dworskiego obrządku. Tańce w 

parach pojawiły się dopiero w XVI i XVII wieku. Ludwik XIV był wielkim fanem menueta. 

Taniec ma więc wiele twarzy, ale... 

https://www.youtube.com/watch?v=IQJfXizauq0 

https://www.youtube.com/watch?v=G671eA93jwI 

https://www.youtube.com/watch?v=YKo7KXXy7pk
https://www.youtube.com/watch?v=IQJfXizauq0
https://www.youtube.com/watch?v=G671eA93jwI


Czego słuchać, co zwiedzać, oglądać i czytać 

nie wychodząc z domu . 
https://culture.pl/pl/artykul/humor-zeszytow-szkolnych 

 

           Między innymi:  
1. Czytanie w czasie zarazy. 
2. Nie trzeba wychodzić z domu! Opery i koncerty online. 
3. Teatr na życzenie. Co oglądać w dobie epidemii?. 
4. Witaj w internecie, będę twoim przewodnikiem. Co zwiedzić nie wychodząc z domu ?. 

Humor z zeszytów uczniów. Np.:  

Przysposobienie do życia w rodzinie: Najbardziej dokucza nam to, że mieszkamy na 
kupie. 

Wiedza o społeczeństwie: Wieś była samowystarczalna, bo kobiety dostarczały mleka, 
mięsa i skór. 

Historia: Król Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubił zupę. 

Przedmioty humanistyczne:  Historię Romea i Julii czytałem z wielkim zaparciem. 

Przedmioty ścisłe: Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego – skoro dziadek i ojciec nie 
mieli dzieci – to i my będziemy bezdzietni. 

Starożytność: Homer w "Iliadzie" chce nas przekonać, że walczyć o jedną kobietę aż cztery 
lata to już przesada. 

Średniowiecze: Mężny Roland, leżąc na polu walki, widział swój koniec. 

Renesans: Kochanowski swoją pieśń kończy przestrogą dla mężów. Jeśli żona w 
małżeństwie jest niedobra, to męża wykończy w połowie życia. 

Oświecenie: Staszic domagał się, aby panowie zmienili chłopom reformy. 

Romantyzm: Ojciec Goriot, dając córkom pieniądze, zdejmował z nich ostatnią koszulę 
moralności.  Goethe pisał "Fausta" przez całe życie, a nawet dłużej. Pan Tadeusz w ogóle 
nie gustował w starszych kobietach, lecz jednak pewnego razu, dzięki mrówkom przejrzał na 
oczy. 

Pozytywizm: Lalka nie była lalką, tylko w "Lalce" grała lalkę.  

Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne etc. 

Interesujące w "Chłopach" Reymonta jest również to, że Kuba dopiero nazajutrz spostrzegł, 
jak mu spuchła samowolnie przez siebie odrąbana noga. 

 

 

https://culture.pl/pl/artykul/humor-zeszytow-szkolnych
https://culture.pl/pl/tworca/wladyslaw-reymont


 

Poznaj historię świata 

 

Internetowa biblioteka zawierająca kilka tysięcy tekstów 
źródłowych i map z historii świata, od czasów starożytnych po II 
wojnę światową. 

wdl.org  

 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 

https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/6083,30

