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Tydzień MÓZGU w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. 

15 – 19 marca 2021r. - przedsięwzięcia realizowane zdalnie 

Podczas Tygodnia mózgu przeprowadzono zdalne zajęcia oddziałach i klasach naszej szkoły. Dzieci i uczniowie oglądali filmy, animacje, 
prezentacje związane tematycznie z budową i pracą mózgu. Wysłuchały wykładów, brały udział w pogadankach, dyskusjach i burzach 
mózgów. Ćwiczyły swoje umysły rozwiązując zagadki logiczne, zadania na spostrzegawczość, z kodowaniem. Wykonywały także ćwiczenia 
ruchowe rozwijające koordynację – wzrokową,  spostrzegawczość, percepcję wzrokową, małą motorykę oraz koordynację wzrokowo – 
ruchową oraz uczyły się żonglować. Tematyka Tygodnia mózgu doskonale korelowała z tematyką zajęć przedmiotowych.  

 

Oddział/klasa Data czas Temat Opis wydarzenia 
Nauczyciel re-
alizujący wy-

darzenie 

0a 17.03.2021 cały dzień Dzień mózgu 

Dzieci brały udział w licznych zadaniach mających na celu rozwijanie 
tego narządu (ćwiczenia ruchowe rozwijające koordynację - wzrokową 
oraz precyzyjność i dokładność ruchów, rozwijające  spostrzegawczość, 
percepcję wzrokową, małą motorykę oraz koordynację wzrokowo – ru-
chową). Następnie obejrzały filmik edukacyjny na temat mózgu „Jak 
działa mózg? - Mózg jak komputer”. Z filmiku dowiedziały się, co to jest 
mózg, do czego jest nam potrzebny, co dzięki niemu możemy robić i jak 
o niego dbać. Na zakończenie Dnia Mózgu dzieci pokolorowały koloro-
wankę Mózg - mój przyjaciel. 

Katarzyna Zy-
bert 

0b 17.03.2021 cały dzień Tydzień mózgu 
Zostały zrealizowane zajęcia związane z obchodami tygodnia mózgu. 
Dzieci obejrzały film pt. Jak działa mózg, rozwiązywały rebusy, układały 
puzzle. Wykonywały ćwiczenia i bawiły się z leniwą ósemką. 

Dorota Odzio-
mek 

0c 
17.03.2021 
18.03.2021  Tydzień mózgu 

Wysłuchanie fragmentu książki Sen Alicji. 
Ćwiczenie mózgu poprzez gry planszowe, układanki, budowanie z kloc-
ków. 

Patrycja Bania-
Skuza 

świetlica 

17.03.2021 
18.03.2021 

 Tydzień mózgu Wysłuchanie fragmentu książki Sen Alicji.  
Ćwiczenia na lepszą koncentrację i uważność - trening mózgu.  

Patrycja Bania-
Skuza 

17.03.2021 
 

19.03.2021 

12:50 
 

7:58 
Tydzień mózgu Światowy Tydzień Mózgu - a może obejrzycie również jeden z odcinków 

Było sobie życie właśnie o mózgu? 
Małgorzata 

Nowatkowska 
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Mózg pobudzany do regularnej pracy lepiej funkcjonuje na co dzień. Do-
brym sposobem na to jest chociażby  rozwiązywanie różnego rodzaju ła-
migłówek - udostępnienie filmu z łamigłówkami dla dzieci. 

18.03.2020 
19.03.2020  Tydzień mózgu 

Quiz wiedzy o mózgu. 
Jak działa mózg? Film edukacyjny Przecinek i Kropka. 
Mózg lubi pracować. Łamigłówki matematyczne. 

Joanna Bro-
dzińska 

1a 19.03.2021 cały dzień Dzień mózgu 

Prezentacja filmów związanych z tematyką dnia, rozwiązywanie łamigłó-
wek logicznych. 
Działania: obejrzenie filmów o mózgu, rozwiązywanie logicznych zaga-
dek, nauka żonglowania jako aktywność rozwijającą mózg. 

Marzenna So-
bocińska-Lu-

bińska 

1b 18.03.2021 

3godz. lek-
cyjne (11.50-
12.35. 13.50-
14.35, 14.45- 

15.30) 

Tydzień Mó-
zgu- zadania 
dla bystrza-

ków. 

Zajęcia rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu edukacyjnego „Było sobie ży-
cie – mózg”. Następnie uczniowie pobudzali pracę mózgu poprzez roz-
wiązywanie zadań przygotowanych przeze mnie w programie Genially. 
Było to układanie tangramów, kodowanie, zabawy z liczeniem. Wysłu-
chaliśmy również piosenki „Tyle pytań w mojej głowie” i nauczyliśmy się 
refrenu tej piosenki. Na podsumowanie zajęć zorganizowaliśmy również 
konkurs Zostań omnibusem. Uczniowie podzieleni na grupy odpowiadali 
na wylosowane pytania. 

Beata Ślązkie-
wicz 

2a 19.03. 2021 10:45-11:30, 
11:50-12:35. Tydzień mózgu 

Prezentacja filmów , ćwiczenia i zagadki logiczne, kodowanie, zadania 
spostrzegawczość. 
Uwagi. Prezentacja autorstwa M. Czułkowskiej wykonana w Genially. 

Anna Zaradzka 

2b 

17.03 2021 
 
 
 
 

18.03.2021 
 
 
 
 

19.03.2021 

11.50- 14.35 
 
 
 
 

8.00 – 10.35 
 
 
 
 

8.00 – 10.35 

Tydzień Mózgu 

Poznanie budowy mózgu człowieka. Oglądnie filmów poruszających tę 
tematykę. Wspólne układanie notatki dotyczącej budowy mózgu czło-
wieka, zapis jej do zeszytu. Rozwiązywanie zadań na logiczne myślenie - 
sudoku obrazkowe. 
Ćwiczenia kinezjologiczne poprawiające pracę mózgu i koncentrację. 
Jak dbać o mózg? Oglądanie filmów "Podróż w głąb mózgu" i "Zadbaj o 
dziecięcy mózg” przedstawiających działanie mózgu człowieka. Omówie-
nie czynników, które wpływają na sprawne funkcjonowanie mózgu, Re-
dagowanie haseł i zapis do zeszytu. Rozwiązywanie magicznych kwadra-
tów. 
Akcja „Rusz głową”- rozwiązywanie zadań na logiczne myślenie.  Wyko-
nanie plakatu na jeden z tematów: Budowa i funkcjonowanie mózgu 
oraz jak dbać o mózg?. Omówienie cech charakterystycznych plakatu. 

Beata Szcze-
pańska-Cugier 

3a 10.03.2021 
 

12.55-13.40 
 

 
 

Udział uczennic w Konkursie zagadek logicznych. Uczennice wypełniały 
zadania - eliminacje. 

Małgorzata 
Czułkowska 
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18.03.2021 
 
 
 
 
 

19.03.2021 

8.00-8.45, 
8.55-9.30 

 
 
 
 

8.55-9.30 

 
Zajęcia w ra-

mach tygodnia 
mózgu - tre-

ning. 
 

Jak dbam o 
mózg? 

Dla uczniów przygotowałam tematyczną prezentację na Genially. Pre-
zentacja zawierała m.in.: linki do dwóch filmów dla dzieci - zrozumiałe 
dla ucznia(filmy te były zaprezentowane na zajęciach). Na zajęciach 
przeprowadzaliśmy Trening umysłu - ćwiczenia online, zagadki logiczne, 
kodowane, zadania na spostrzegawczość - zadania zawierały różne po-
ziomy trudności. 
Wykonywanie notatki graficznej, rozmowy o tym jak dbać o mózg. 

3b 

17.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 

18.03.2021 
 
 
 
 
 
 

 
19.03.2021 

8.55-9.30 
 
 
 
 
 
 
 

11.50.-12:35 
 
 
 
 
 
 

 
12.55-13.40 

Czy dźwięki 
mogą być kolo-

rowe? 
 
 
 
 
 

Jak cię widzą, 
czyli o stereo-
typach w po-
strzeganiu. 

 
 

 
Szyfrowanie, 
kodowanie - 

mózgu rozwija-
nie. 

Uczniowie obejrzeli film pt. „Kolor to iluzja”, za pomocą metody burzy 
mózgów odbyła się pogadanka na temat wielu możliwości naszego umy-
słu oraz pułapek, które nam zastawia. Rozmawialiśmy o tym co robić, 
aby dbać o kondycję naszego mózgu. Za pośrednictwem Librusa zostały 
wysłane zagadki logiczne do rozwiązania dla chętnych dzieci w domu. 
Wysłałam również reportaż National Geographic "Pułapki umysłu" do 
obejrzenia dla chętnych dzieci. 
Szeroko rozwinęłam dane zagadnienie i podpięłam pod nie iluzję op-
tyczną. Uczniowie dostali do obejrzenia krótki filmik o niesamowitych 
iluzjach optycznych oraz eksperyment z niewidzialnym gorylem Simonsa 
związany ze ślepotą pozauwagową. Dzieci miały policzyć ile razy drużyna 
w białych koszulkach poda sobie piłkę. Tylko dwoje uczniów zauważyło, 
że międzyczasie na boisku przechadzała się osoba przebrana za goryla. 
Kometarz do wysłanych filmików i niezauważonego goryla. Dyskusja 
była burzliwa. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że nasz mózg ma nieogra-
niczone możliwości ale również, że łatwo go oszukać. Ponieważ temat 
mózgu bardzo im się podobał,  godzinę lekcyjną opatrzyłam tematem i 
robiliśmy ćwiczenia online z kodowania. 

Monika Za-
wadzka 

4a 

16.03.2021 13:50-14:35 
Udział mózgu 

w procesie 
uczenia się. 

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. Ewelina Wit-
czak 

17.03.2021 
 

19.03.2021 

9:50-10:35 
 

12:55-13:40 Tydzień Mózgu 

Oglądanie filmów Jak to jest, że widzimy świat w 3D? oraz Jak Cię widzą, 
czyli o stereotypach w postrzeganiu. 
Anaglify i złudzenia optyczne - jak postrzegamy rzeczywistość. - Omó-
wienie wcześniej obejrzanych filmików oraz wyjaśnienie czym są i jak 
powstają anaglify oraz złudzenia optyczne na konkretnych przykładach. 

Anna Wi-
śniewska 
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18.03.2021 9.50-10.35 Jak zwiększyć 
moc mózgu? 

Pogadanka, pokaz animacji „Jak uczyć się i wszystko pamiętać?”, gry 
ćwiczące umysł. 

Violetta 
Urbańska 

4b 
10.03.2021 10:45-11.30 Tydzień Mózgu 

Przekazanie informacji o Tygodniu Mózgu, projekcja filmu edukacyjnego 
dostępnego na kanale Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w serwisie 
You Tube, dyskusja 

Barbara Łuka-
sik 

18.03.2021 12.55-13.40 Jak zwiększyć 
moc mózgu? 

Pogadanka, pokaz animacji „Jak uczyć się i wszystko pamiętać?”, gry 
ćwiczące umysł. 

Violetta 
Urbańska 

5a 

11.03.202 
 
 
 

18.03.2021 

9.50-10.35 
 
 
 

9.50-10.35 

Do czego jest 
potrzebny 

mózg? 
Skąd się bierze 

smak? 

Oglądaliśmy fragment filmu  o mózgu z serii „Był sobie człowiek.” Potem 
rozmawialiśmy na temat „Do czego jest potrzebny mózg”. 
 
Oglądaliśmy  film pt.  „Skąd się bierze smak?” W trakcie filmu uczniowie 
dzielili się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami. 

Janusz Heyka 

5b 
17.03.2021 8.55-9.40 Tydzień Mózgu Pogadanka i pokaz filmu Ach - te hormony Katarzyna 

Wiertlewska 

18.03.2021 10.45-11.30 Jak zwiększyć 
moc mózgu? 

Pogadanka, pokaz animacji „Jak uczyć się i wszystko pamiętać?”, gry 
ćwiczące umysł. 

Violetta 
Urbańska 

6a 18.03.2021 12.55-13.40 Tydzień Mózgu 
Przekazanie informacji o Tygodniu Mózgu, projekcja filmu edukacyjnego 
dostępnego na kanale Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w serwisie 
You Tube, dyskusja 

Barbara Łuka-
sik 

6b 

16.03.2021r 12.55-13.40 Tydzień Mózgu Pogadanka i pokaz filmu Ach - te hormony Katarzyna 
Wiertlewska 

18.03.2021 
 

19.03.2021 

10:45-11:30 
 

11:50-12:35 Tydzień Mózgu 

Oglądanie filmu Jak to jest, że widzimy świat w 3D? oraz Skąd się bierze 
smak? 
Świat widziany 3D i rodzaje smaków - Bryły Platońskie na wesoło. - 
Omówienie wcześniej obejrzanych filmików oraz tworzenie Brył Platoń-
skich z wykałaczek (krawędzie) i pokrojonych owoców/warzyw/żel-
ków/plasteliny (wierzchołki). 

Anna Wi-
śniewska 

6c 
 

17.03.2021 11:50-12.35 Tydzień Mózgu 
Przekazanie informacji o Tygodniu Mózgu, projekcja filmu edukacyjnego 
dostępnego na kanale Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w serwisie 
You Tube, dyskusja 

Barbara Łuka-
sik 

17.03.2021r. 8.00-8.45 Tydzień Mózgu Pogadanka i pokaz filmu Ach - te hormony Katarzyna 
Wiertlewska 

18.03.2021 
 
 

19.03.2021 

13:45-14:45 
 
 

8:55-9:40 

Tydzień Mózgu 
Oglądamy i rozmawiamy o filmiku, pt. Skąd bierze się smak?. - Uczeń 
ogląda indywidualnie filmik podczas lekcji oraz omawia go z nauczycie-
lem. 

Anna Wi-
śniewska 
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Świat 3D - Bryły Platońskie. - Tworzenie Brył Platońskich z wykałaczek 
(krawędzie) i pokrojonych owoców (wierzchołki). 

7a 

16.03.2021 13:50-14:35 Tydzień Mózgu Oglądanie filmu Jak to jest, że widzimy świat w 3D? Anna Wi-
śniewska 

18.03.2021 10.00 Tydzień Mózgu Udostępnienie klasom 7  quizu o mózgu.  Małgorzata 
Nowatkowska 

17.03.2021 08:55-09:40 
Udział mózgu 

w procesie 
uczenia się. 

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. Dodatkowo wy-
świetlony został film.  Uczniowie  sami wybrali, zgodnie ze swoimi zain-
teresowaniami temat hormonów. 

Ewelina Wit-
czak 

18.03.2021 12:55 The brain - 
mózg Lekcja CLIL o mózgu, poznanie części mózgu oraz ich funkcji. Szymon Czar-

necki 

19.03.2021 13:50-14.25 

Jak cię widzą, 
czyli o stereo-
typach w po-

strzeganiu 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 
 

Szymon Czar-
necki 

19.03.2021 9:50-10:35 Tydzień Mózgu 

Świat widziany 3D i rodzaje smaków - Bryły Platońskie na wesoło. - 
Omówienie wcześniej obejrzanego filmiku oraz tworzenie Brył Platoń-
skich z wykałaczek (krawędzie) i pokrojonych owoców/warzyw/żel-
ków/plasteliny (wierzchołki). 

Anna Wi-
śniewska 

7b 

16.03.2021 9:50-10:35 Tydzień Mózgu Oglądanie filmu Jak to jest, że widzimy świat w 3D? Anna Wi-
śniewska 

18.03.2021 10.00 Tydzień Mózgu Udostępnienie klasom 7  quizu o mózgu.  Małgorzata 
Nowatkowska 

17.03.2021 
 

19.03.2021 

13.50-14.25 
 

8.55-9.30 Tydzień Mózgu 

Rozprawiamy o pamięci; wspólne oglądanie filmiku (za)Pamiętaj!; ko-
mentarz, zapisanie planu rozprawki dot. w/w tematu. 
Jaką część mózgu wykorzystuję?; zabawy quizowe, rozwiązywanie zaga-
dek logicznych (praca indywidualna, praca w grupach). 

Kamilla Strzał-
kowska-Aranin 

19.03.2021 8:00-8:45 Tydzień Mózgu 

Świat widziany 3D i rodzaje smaków - Bryły Platońskie na wesoło. - 
Omówienie wcześniej obejrzanego filmiku oraz tworzenie Brył Platoń-
skich z wykałaczek (krawędzie) i pokrojonych owoców/warzyw/żel-
ków/plasteliny (wierzchołki). 

Anna Wi-
śniewska 

7c 
18.03.2021 13:50-14.25 The brain - 

mózg Lekcja CLIL o mózgu, poznanie części mózgu oraz ich funkcji. Szymon Czar-
necki 

18.03.2021 10.00 Tydzień Mózgu Udostępnienie klasom 7  quizu o mózgu.  Małgorzata 
Nowatkowska 
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18.03.2021 8.55-9.40 Tydzień mózgu 
z matematyką. 

Ćwiczenia rozwijające procesy pamięci i logicznego myślenia podczas 
rozwiązywania zadań z tematu Obliczanie wartości wyrażenia algebra-
icznego, wykorzystując zasoby strony matzoo.pl; prace artystyczne na 
temat: Tydzień mózgu z matematyką. 

Dawid Basak 

19.03.2021 10.45-11.30 Ach - te hor-
mony Wspólne oglądanie filmu i dyskusja. Aleksandra 

Staszewska 

8a 16.03.2021 
18.03.2021 

14.45-15.30 
9.50-10.35 Tydzień Mózgu Uczniowie obejrzeli  prezentację z Młyna Wiedzy. Maria Lasko-

wicz 

8b 12.03.2021 12.55-13.40 Tydzień Mózgu 

Uczniowie dowiedzieli się co, po co i dlaczego została zorganizowana ak-
cja. Obejrzeliśmy wspólnie za pośrednictwem Cisco Webex filmy: Jak to 
jest, że widzimy świat, Ach - te hormony, Jak Cię widzą, czyli o stereoty-
pach w postrzeganiu. Następnie uczniowie wypowiedzieli się czy ich 
wiedza na temat ludzkiego mózgu poszerzyła się i co wiedzieli a co było 
dla nich nowością. 

Krzysztofa Or-
czykowska-
Wołowska 

 

 

 

 


