
Źródła i materiały z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać 

 
  

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe: 

• epodreczniki.pl:  https://epodreczniki.pl/ 

• https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2 

• Portal wiedzy dla nauczycieli:  http://www.scholaris.pl/ 

• Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych: https://www.cke.gov.pl/ 

• Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”: http://wlaczpolske.pl/ 

• Portal lektury.gov.pl:  https://lektury.gov.pl/ 

• Strona Centrum Nauki Kopernik:  https://esero.kopernik.org.pl/ 

• Strona Krajowego Biura Programu eTwinning : https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje/ 
   

Wirtualne muzea: 

• https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html 

• https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

• https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

• https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art 

• https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum 

• https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/ 

• https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc 

• https://artsandculture.google.com/partner/the-munch-museum-oslo?hl=en 

• https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en 
 

Portale ogólne: 

• Lulek 

• Ciuffcia 

• Buliba (gry edukacyjne): http://www.buliba.pl 

• Interklasa: http://www.interklasa.pl/portal/index/strony 

• http://www.dziecionline.pl 

• http://www.dla-dzieci.com.pl 

• Domowy Przedszkolak: http://www.domowyprzedszkolak.pl/ 

• Różne strony dla dzieci: http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php 

• Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra 
  

Rozrywka / Ogólne:   

• Serwis Telewizji Polskiej 
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20- 

• Serwis Polskie Radio Dzieciom 
 http://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

• http://www.połączkropki.com 

• Puzzle online: https://www.jigsawplanet.com/ 

• https://kolejoweabc.pl/materialy-edukacyjne 

• https://learningapps.org/ 

• Nauka poprzez zabawę http://pisupisu.pl/ 

  

Kompendium wiedzy: 

• Khan Academy po polsku: https://pl.khanacademy.org/hourofcode 

• https://wordwall.net/ 
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Język polski, kultura i tradycja: 

• Stroje polskie: http://www.polalech.pl/index.html 

• Kaligrafia (litery, szlaczki, cyfry):  http://www.kaligrafowanie.pl/?q=node/2 

• Gra 
Alfabetki:  http://www.gry.pl/gra/alfabetki?adwordsKeyword=_inurl:/gra/&adwordsAdgroupId=40150
42127&gclid=CMqNru64gsMCFaXnwgod8wIA1A 

• PisuPisu (ortografia): http://pisupisu.pl 

• Wolne lektury:  https://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/ 

• Biblioteka Cyfrowa Polona http://www.polona.pl/ 

• https://www.wierszedladzieci.pl 
 

Historia: 

• Wirtualne Muzeum Józefa Piłsudskiego (gry i zabawy): http://mieszkancyspod11.pl 

• Wirtualna wycieczka po Muzeum Powstania Warszawskiego:  http://1944.wp.pl/index2.php#0 

• Muzeum Historii Polski: gra negocjacyjna „Osamotnieni”:  http://www.osamotnieni.muzhp.pl/ 

• E-Historia:  http://www.e-historia.com.pl/  

• Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej: https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1 

• Serwis IPN Przystanek historia: https://przystanekhistoria.pl/ 
  

Matematyka: 

• Matematyczne ZOO:  http://matzoo.pl 

• Zadania matematyczne:  http://www.superbelfrzy.edu.pl/gry-edukacyjne/matematyczne/zadania-
matematyczne 

• MegaMatma:  http://www.megamatma.pl/uczniowie/powtorka-z-podstawowki 

• Zabawy matematyczne https://szaloneliczby.pl/ 

• Figury geometryczne: https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/ 
 

Przyroda/Biologia: 

• Dziecięca przyroda: http://www.dzieciecafizyka.pl/przyroda/index.html 

• Wirtualna wycieczka do ZOO — Warszawskie ZOO:  http://www.zoo.waw.pl/wycieczka/Wycieczka-
zoo.html 

• Wirtualne Muzeum Anatomii Człowieka:  http://muzeum.anatomia.umlub.pl 

• Build a Skeleton/Ułóż szkielet (anatomia 
zwierząt):  http://www.rigb.org/insideout/anatomy/skeleton_territory/skeleton_elements.html 

• https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline 
 

Geografia i podróże:  

• Gry geograficzne: http://www.gry-geograficzne.pl 

•  https://www.wirtualnykraj.pl/ 

• Toporopa:  http://www.toporopa.eu/pl 

• Mapy do drukowania, puzzle, atlasy on-line:  http://www.yourchildlearns.com/megamaps.htm 

• Aerial 3D (piękne panoramy z różnych stron świata):  http://www.airpano.com/List-Aerial-
Panoramas.php 

• Edukator: http://www.edukator.pl/Powierzchnia-i-linia-brzegowa,5524.html 

• Z Europkiem przez Europę (gra dla dzieci):  http://www.jows.pl/node/752 
 

Chemia: 

• Dziecięca chemia: http://www.dzieciecafizyka.pl/chemia/chemia.html 
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Fizyka: 

• Dziecięca fizyka: http://dzieciecafizyka.pl 

• CERN dla dzieci: http://www.cernland.net/ 
 

Astronomia: 

• CodePen — CSS 3D Solar System: https://codepen.io/juliangarnier/full/idhuG 

• WordWide Telescope: http://www.worldwidetelescope.org/WebClient 

• Solar System Scope: http://www.solarsystemscope.com 

• Europejska Agencja Kosmiczna dla dzieci: http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html 

• NASA dla dzieci: http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/ 
 

Języki obce: 

• SuperKid: http://www.superkid.pl/jezyk-angielski 

• Babadum: https://babadum.com 

• Język hiszpański:  https://www.youtube.com/channel/UCV4cTDKZOZ_3Q8drnUAiDlw 

• Tłumacz 
internetowy: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie?gclid=CLu9vfXqwMECFSsXwwodfpMALA 

• Internetowy uniwersytet dla dzieci (język 
niemiecki): https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/kin/kin.html 

 

Muzyka: 

• Muzyka klasyczna „z przymrużeniem oka” czyli „Beethoven’s 
Wig”: http://beethovenswig.com/index.php?page=cds&category=Music,_Books_and_More&display=
5 

• Muzykoteka szkolna: http://muzykotekaszkolna.pl 

• Muzykoteka kanon utworów: http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon 
  

Plastyka / Sztuka: 

• https://www.facebook.com/Primary.School.Art?fref=pb&hc_location=profile_browser 

• Serwis Ninateka:  https://ninateka.pl/edu 

• https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea 

• https://www.e-muzeum.eu/ 
 

Zagraniczne inspiracje: 

• Educational Freeware: http://www.educational-freeware.com/language/polish.aspx 

• https://www.facebook.com/TeachingIdeas?fref=pb&hc_location=profile_browser 

• https://www.facebook.com/Teachpreschool?fref=pb&hc_location=profile_browser 
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