
Przydatne linki do nauki i zabawy: 

-Khan Academy - udostępnia filmy na YouTube dla wszystkich uczniów, na każdy temat i z 

każdego przedmiotu szkolnego. Przyjazna wyszukiwarka ułatwia znalezienie wideo 

wykładów i ćwiczeń z interesującej go tematyki. 

- Eduelo - ucz się wszędzie - baza quizów i filmów edukacyjnych dla klas II-VI z 

matematyki, języka polskiego, biologii, geografii, historii, techniki, muzyki i plastyki 

-Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze 

stron wydawców 

-Centralna Komisja Egzaminacyjna - materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, 

utrwalaniu wiedzy, a także wspierające w przygotowaniach się do egzaminów 

- Centrum Nauki KOPERNIK. Co można robić w domu? Eksperymentować, konstruować, 

a przy tym – doskonale się bawić. 

-  Dyktanda.net - zabawy z ortografią - klasy I - VI. Dyktanda online to doskonały sposób 

nauki połączony z zabawą. Dzięki nim możesz sprawdzić swoje umiejętności praktycznego 

stosowania zasad pisowni. Zagraj w zgadywanki ortograficzne, sprawdź swoje umiejętności 

podczas rozwiązywania testów, utrwal podstawowe zasady pisowni.  

-  Ortografka.pl - - serwis z grami słownymi o zasadach pisowni. Zawiera oryginalne testy 

ortograficzne, ćwiczenia i dyktanda z języka polskiego w wersji online.  

-  Dyktanda.online - jeszcze jeden serwis pozwalający na sprawdzenie swoich umiejętności 

ortograficznych. Po ukończeniu zadania otrzymasz informację zwrotną. 

-  PISU PISU - platforma, na której można ćwiczyć naukę pisania na klawiaturze, ortografię, 

gramatykę, uczestniczyć w słownych zabawach i przypomnieć sobie lektury.  

- Wiedza z wami podstawówka" - egzamina ósmoklasisty - filmiki tutaj publikowane mają 

na celu powtórzenie wiedzy z lekcji, jej rozszerzenie oraz przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasisty 

-  Cyfrowa biblioteka POLONA - zbiór zasobów znajdujących się w magazynach Biblioteki 

Narodowej: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i 

pocztówek. 

-  Szalone Liczby - Egzamin ósmoklasisty – Matematyka - materiały edukacyjne, które 

pomogą przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

 

Dla najmłodszych: 

-Generator kart pracy dla klas I–III. 

-https://www.specjalni.pl- ćwiczenia dla najmłodszych ze specjalnymi potrzebami. 

-Innowacyjna  Szkoła - platforma z multimedialnymi informacjami oraz ćwiczenia i 

zadaniami dla uczniów klasy 1-3 z przyrody, języka angielskiego i języka niemieckiego. 

-Edukacja wczesnoszkolna - skarbnica ciekawych materiałów edukacyjnych. 

- www.buliba.pl – gry i zabawy edukacyjne dla dzieci. 

https://pl.khanacademy.org/
https://www.eduelo.pl/rodzice/?fbclid=IwAR2Rll-gnI6G66do0sJwCwL-XxntZhB_gVPvsrgN4HCj_6srjS6-ImXIEkA
https://www.gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych
https://www.cke.gov.pl/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
https://www.dyktanda.net/
http://www.ortografka.pl/
https://dyktanda.online/app/
http://pisupisu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew
https://polona.pl/
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/
https://www.specjalni.pl/
http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html
https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/p/film.html


-  Sieciaki - bezpieczna strona dla dzieci. Konkursy, komiksy, sondy, filmy i gry dotyczące 

bezpiecznego korzystania z internetu. 

- Wiosenne i wielkanocne kolorowanki i prace plastyczne. 

 - Wydawnictwo "Dwie Siostry" udostępnia różnorodne pliki do pobrania: karty pracy do 

wydruku i kolorowanki stworzone na podstawie książek, fragmenty tekstów do czytania i 

audiobooków. 

-  Owce w sieci - zbiór kreskówek o bezpieczeństwie w sieci.  

-Żyraffa - gry i zabawy edukacyjne dla najmłodszych. 

-Lulandia to bajkowa kraina. Znaleźć tutaj można wiele edukacyjnych gier, zabaw i 

ciekawostek. 

-Polska historia - legendy, historia, tradycje, pieśni.  

-Polska historia - legendy, historia, tradycje, pieśni.  

 

Języki obce: 

- BA BA DUM - portal stworzony do przyjemnej nauki języków obcych. Platforma ta 

umożliwia naukę słownictwa w aż 21 językach wykorzystując do tego 5 różnych gier.  

- Learning Chocolate - platforma do nauki słówek, prostych zwrotów i wyrażeń angielskich. 

Można je  wyszukiwać według kategorii lub klikając na nazwy kategorii oznaczone 

obrazkami. 

- Anglomaniacy - język angielski dla dzieci. 

- FlashCardFox  - fiszki do nauki słówek i wyrażeń z języka angielskiego - na każdy temat - 

do pobrania i wydrukowania 

 

Matematyka: 

- Matematyczna wyspa to skatalogowane materiały edukacyjne z matematyki dla uczniów 

szkoły podstawowej: ćwiczenia, karty pracy, quizy i gry.  

-  Matematyczne ZOO - matematyka od klasy I do VIII. Zadania do rozwiązywania online 

podczas nauki przez zabawę. Narzędzie jest idealne do powtórek przed sprawdzianami, 

samodzielnego nadrabiania zaległości i pogłębiania wiedzy. 

-  Nauka Tabliczki Mnożenia - aplikacja do doskonalenia umiejętności mnożenia  

-  Times Tables - gra, utrwalająca tabliczkę mnożenia. 

- That quiz - nauka matematyki. 

- Times Tables - gra, utrwalająca tabliczkę mnożenia  

https://sieciaki.pl/
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/wielkanoc/prace-plastyczne/?fbclid=IwAR1IF2TissYnSbzGaYA14hJXFQ7RXoUI9Kg6nVGW9QcE4R4ZqnrFvE2omWA
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/?fbclid=IwAR3d5E1yfJn4HiT1K7qtVrE37HbcRRzlpaUBxLW4BUD7EoRso1DbHLFQ4ts
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
http://www.zyraffa.pl/
https://www.lulek.tv/
https://www.polskatradycja.pl/legendy.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy.html
https://babadum.com/play/?lang=2&game=1
https://www.learningchocolate.com/
https://www.anglomaniacy.pl/
https://flashcardfox.com/
https://www.medianauka.pl/matematyka-klasa-1
https://www.matzoo.pl/
https://matematyka.wiki/app/tabliczka-mnozenia/
https://www.timestables.com/times-tables-shooting.html
https://www.thatquiz.org/pl/
https://www.timestables.com/times-tables-shooting.html


Historia: 

- Przystanek Historia - teksty źródłowe. 

-Polscy królowie i książęta -  filmy animowane o Mieszku I i innych władcach Polski. 

-Historia dla dzieci - dwudziestolecie międzywojenne. 

-Muzeum Powstania Warszawskiego. 

-Historia na szybko - filmy 

 

Fizyka, biologia , geografia, chemia: 

 

-  Biologia - świat roślin i zwierząt - - materiały ilustrowane przykładami i wzbogacone 

treściami multimedialnymi.  

-  Woda, las i natura - Wirtualne Laboratorium Interaktywnego Nauczania. 

-Rzeka - animacja . Rejs rzeką jest okazją, aby poznać naturalne siedliska nadrzeczne oraz 

gatunki zwierząt i roślin, które nad nią występują. 

-Atlas roślin - wirtualny atlas roślin, możliwość zrobienia zdjęcia na żywo i identyfikacja 

rośliny. 

-Wielki atlas roślin Polski - 1200 gatunków roślin i 2000 zdjęć. 

-Nella mała reporterka - filmy z różnych stron świata. 

-National Geographic dla dzieci. 

-Gry geograficzne - graj i poznawaj świat. 

-Mapy świata - różne rodzaje map dla poszczególnych krajów, kontynentów oraz całego 

świata 

-Fizyka - zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. 

-Przyjazna chemia dla Ciebie - podstawowe informacje dotyczące chemii. 

-Chemia według Pana Belfra - filmy - wideolekcje. 

-Fizyka w szkole - pokaźny zbiór animacji i symulacji. 

 

Sztuka: 

-Prace plastyczne - ponad 50 inspiracji. 

-  Kreatywne prace plastyczne, więcej pomysłów. 

-Muzykoteka Szkolna to serwis wspomagający tradycyjną edukację muzyczną. Udostępnia 

blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła 

symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. 

https://przystanekhistoria.pl/
https://youtu.be/vo9BEZhL3gY
http://historiadladzieci.pl/dwudziestolecie.html
https://www.1944.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJEVn1h83HxvCVusUnwJqCoHIZed96Rt
https://www.medianauka.pl/biologia-portal
http://www.wlin.pl/
http://www.zaadoptujrzeke.pl/animacja/
https://atlas.roslin.pl/
http://www.kwiatypolski.eu/
https://vod.tvp.pl/website/nela-mala-reporterka,13364434
https://natgeokids.pl/
https://www.gry-geograficzne.pl/?fbclid=IwAR1-j4xt_5uUFnVHzT0ZWjbAX2OBQwwqJdtbpD_4BIKslWY-aceQWKQ_cPQ
https://www.mapaswiata.pl/
https://www.medianauka.pl/fizyka-portal
http://www.mlyniec.gda.pl/~chemia/
https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg
https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl&fbclid=IwAR0rQdFL0Nz-uILFnKGQWiqR7VQhTCp0OY3i6p5tCczZ2c6xudE8jD5_C0E
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/?fbclid=IwAR1lVvhxulneKrsYKaELHCcEciG94RfbH_9bd3rjojSc9OCJQnpVZuXaNTE
https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/
https://www.facebook.com/PlastykaITechnika/?__tn__=kC-R&eid=ARC8KqP41QEEXPuQqjwl7dHbYCwu8FLiRyM2i6FumrTVCE6QYsnZxagtfhh3xTJwDEVeGVs5hghF-RqN&hc_ref=ARRHYhZ8xj3J23sFpVrv7HOtUZebocT_CjBDyvZXzfqNVfN9fXhaX7uE_FBNjW7uwgA&ref=nf_target
http://www.muzykotekaszkolna.pl/


-Ninateka - zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych: rejestracji spektakli 

teatralnych i operowych, koncertów, dokumentów, reportaży, animacji, filmów 

eksperymentalnych. 

 

Propozycje na wspólne spędzanie czasu: 

 

- Wydawnictwo "Dwie Siostry" udostępnia różnorodne pliki do pobrania: karty pracy do 

wydruku i kolorowanki stworzone na podstawie książek, fragmenty tekstów do czytania i 

audiobooków. 

-Kreatywnie w domu - zabawy, prace manualne, nauka, pomysły na różne okazje. 

-Bajką w wirusa - jak rozmawiać z dziećmi w trudnych czasach? 

-Kolorowanki terapeutyczne 

-Wiosenne i wielkanocne kolorowanki i prace plastyczne. 

-Prace plastyczne - ponad 50 inspiracji. 

 

https://ninateka.pl/
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/?fbclid=IwAR3d5E1yfJn4HiT1K7qtVrE37HbcRRzlpaUBxLW4BUD7EoRso1DbHLFQ4ts
http://www.kreatywniewdomu.pl/
https://biblioteczka-apteczka.pl/index.php/2020/03/23/bajka-w-wirusa/?fbclid=IwAR201aRsBRB8_H77HcW66ulg6fMEMHeuqptA3MFVSJ02jU_qlgcNkYdoV9c
https://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,178f6d-kolorowanki_terapeutyczne.html
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/kwiecien/wielkanoc/prace-plastyczne/?fbclid=IwAR1IF2TissYnSbzGaYA14hJXFQ7RXoUI9Kg6nVGW9QcE4R4ZqnrFvE2omWA
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-plastyczne/?fbclid=IwAR1lVvhxulneKrsYKaELHCcEciG94RfbH_9bd3rjojSc9OCJQnpVZuXaNTE

