
Klasy III    Ćwiczenia interaktywne 

Wejdź na stronę: https://learningapps.org/ 

Zaloguj się wpisując: 

login: konkurs0        hasło: konkurs 

Wybierz zakładkę Moja klasa i folder z zadaniami dla Twojej klasy. 

 

1. basketball – koszykówka 

2. baseball – bejsbol 

3. volleyball – siatkówka 

4. net - siatka 

5. table tennis – tenis stołowy 

6. racket - rakietka 

7. tennis – tennis 

8. surfing - surfing 

9. surfboard – deska surfingowa 

10. wetsuit - pianka 

11. ski-jumping – skoki narciarskie 

12. skis - narty 

13. snowboarding – jazda na snowboardzie 

14. snowboard – deska snowboardowa 

15. helmet - kask 

16. rollerblading jazda na rolkach 

17. rollerblades - rolki 

18. kneepad – nakolannik 

19. boxing – boks 

20. boxing gloves – rękawice bokserskie 

21. chess – szachy 

22. cycling – kolarstwo 

23. horse-riding – jazda konna 

24. sailing – żeglarstwo 

25. weightlifting – podnoszenie ciężarów 

26. fencing – szermierka 

27. archery – łucznictwo 

28. car racing – wyścigi samochodowe 

29. badminton – badminton 

30. martial arts – sztuki walki 

31. athletics – lekkoatletyka 

32. diving – nurkowanie 

33. ice hockey – hokey na lodzie 

34. climbing- wspinaczka 

35. running – bieganie 

36. canoeing- kajakarstwo 

37. boxing ring – ring bokserski 

38. football pitch – boisko do gry w piłkę nożną 

39. tennis court – kort tenisowy 

40. ice rink - lodowisko 
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Klasy II    Ćwiczenia interaktywne 

Wejdź na stronę: https://learningapps.org/ 

Zaloguj się wpisując: 

login: konkurs0        hasło: konkurs 

Wybierz zakładkę Moja klasa i folder z zadaniami dla Twojej klasy. 

 

1. basketball – koszykówka 

2. baseball – bejsbol 

3. volleyball – siatkówka 

4. table tennis – tenis stołowy 

5. tennis – tennis 

6. surfing - surfing 

7. ski-jumping – skoki narciarskie 

8. snowboarding – jazda na snowboardzie 

9. rollerblading - jazda na rolkach 

10. boxing – boks 

11. chess – szachy 

12. cycling – kolarstwo 

13. horse-riding – jazda konna 

14. sailing – żeglarstwo 

15. weightlifting – podnoszenie ciężarów 

16. fencing – szermierka 

17. archery – łucznictwo 

18. car racing – wyścigi samochodowe 

19. badminton – badminton 

20. martial arts – sztuki walki 

21. athletics – lekkoatletyka 

22. diving – nurkowanie 

23. ice hockey – hokey na lodzie 

24. climbing- wspinaczka 

25. running – bieganie 

26. canoeing - kajakarstwo 

27. boxing ring – ring bokserski 

28. football pitch – boisko do gry w piłkę nożną 

29. tennis court – kort tenisowy 

30. ice rink - lodowisko 
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Klasy I    Ćwiczenia interaktywne 

Wejdź na stronę: https://learningapps.org/ 

Zaloguj się wpisując: 

login: konkurs0        hasło: konkurs 

Wybierz zakładkę Moja klasa i folder z zadaniami dla Twojej klasy. 

 

1. basketball – koszykówka 

2. baseball – bejsbol 

3. volleyball – siatkówka 

4. table tennis – tenis stołowy-/ping-pong 

5. tennis – tennis 

6. surfing - surfing 

7. ski-jumping – skoki narciarskie 

8. snowboarding – jazda na snowboardzie 

9. rollerblading – jazda na rolkach 

10. boxing – boks 

11. chess – szachy 

12. cycling – kolarstwo 

13. sailing – żeglarstwo 

14. swimming – pływanie 

15. diving - nurkowanie 

16. ice hockey – hokey na lodzie 

17. climbing- wspinaczka 

18. running – bieganie 

19. horse-riding – jazda konna 

20. badminton - badminton 
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