
Świetlica

SP 65 w Warszawie

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem
epidemiologicznym, przedstawiamy portale  dla dzieci w wieku

przedszkolnym i klas 1-5 oraz blogi dla rodziców

Kodowanie- generator kodów do samodzielnego tworzenia  dyktand graficznych

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator.html

Pippi Langstrump w Operze Helsińskiej- film/ balet do obejrzenia

https://www.arte.tv/pl/videos/093005-000-A/pippi-laangstrump-w-operze-helsinskiej/

teatrzyk cieni- propozycja/ inspiracja

https://www.youtube.com/watch?v=L5pi-pv72iY

blog z pomysłami plastycznymi

https://mojedziecikreatywnie.pl/

Propozycje gier i zabaw związanych z Dniem Kropki

https://padlet.com/dbpwr/pdlr1btdzp2j

Blog o tym jak zorganizować czas bez komputera

http://lilioweprojekty.pl/

blog- kreatywne i edukacyjne zabawy z dziećmi

https://dzieciakiwdomu.pl/

blog z ciekawymi pomysłami dla najmłodszych oraz artykułami dla rodziców

https://moi-mili.pl/category/dzieci/pomysly-na-zabawy/
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strona z wierszykami czarującymi ciszę

http://www.male-duze.pl/2018/05/wierszyki-czarujace-cisze-przedszkole.html

 o grach i aplikacjach mobilnych dla dzieci

http://wcosiebawic.pl/ipad

portal najmłodszych czytelników

http://iczytam.pl/ksiazki-2-5

strona z bajkami do czytania 

https://bajki-zasypianki.pl/czytanki-dla-dzieci/

kolorowanki do druku

https://www.bazgroszyt.pl/

kolorowanki online

https://www.kolorowankimalowanki.pl/kolorowanki-pypus.html

blog z zabawami kreatywnymi

https://bawimysiemy4.blogspot.com/

kreatywne propozycje zabaw w domu

https://kreatywnewrota.pl/

szachy online

https://www.chesskid.com/pl/?fbclid=IwAR2LHU4ZamY2832eEXKXJ-
XoA7bsmri2mSB23GHo6r8Mmjfxd26nrkkUEIs

zadania matematyczne na wesoło

https://www.matzoo.pl/

pomysły plastyczne eco

https://tuptuptup.org.pl/plastyka-sdg/

kodowanie online

https://code.org/

rysowane wierszyki na youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ONbQrMP9-3o&list=PLXhg1zz6VZhzfvgO5E-JIQkH5XK1r3vj-

propozycje zabaw i zajęć dla przedszkolaków

https://www.logopestka.pl/wychowanie-przedszkolne-online-2/?
fbclid=IwAR0e0KrxF5ojIA2J6RJXISGyASI4cUhjz1TRvWuYEnyxo1FvFKAExoTIXGk

filmy i gry dla dzieci
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https://www.lulek.tv/vod

odpowiednik matzoo

www.pisupisu.pl

platforma do nauki

https://www.eduelo.pl/

platforma do nauki w domu

https://pl.khanacademy.org/

zadania w formie gier i zabaw

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

dyktanda online

https://dyktanda.online/app/

warsztaty kodowania i kompetencji cyfrowych

http://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/?
fbclid=IwAR2qU_ezvL-91Vt-VHaJq9Vka99C84KJ3A8NZ6BZXYf0S5TVX_SrrZmG9vs

Matematyka jest wszędzie. Darmowy ebook od Mbanku

https://www.mbank.pl/portals/6.0/lp/mfundacja/ebook/?
fbclid=IwAR3MH9rmrq5TCHgcQ7hXjjsTQhOlF0HzHvrgleBZijAa-rBI69fMrJPod9I

filmy edukacyjne

https://vod.tvp.pl/video/oferta-pana-alberta,chemia-w-kuchni-patyczaki-i-nietoperze,32741595

darmowe linki do modeli papierowych

https://creativepark.canon/pl/categories/CAT-ST01-0071/top.html?
fbclid=IwAR1E8hJSDtEBWEEYXoqIp1NS3ukc4p0SA5GWeU32AXsuLk3q8OlRIHJhabU

Animacja powstała na wystawę "W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania 
niepodległości" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, 9 listopada 2018 
r. – 1 lipca 2019 r.

https://www.youtube.com/watch?
v=RGOTpnyHUyI&fbclid=IwAR0ZoiCdHhrv0JJNCVQ_vniuKLdqnDN2XoTXM-xKGmKJS0lcooKKSsBZYe0

Ćwiczenia SI na facebooku

Apli Papli Centrum Terapii i Rozwoju

Wycieczka po głębinach morskich

https://neal.fun/deep-sea?
fbclid=IwAR3ufg_w7dJu0vCPcuNlhePP7kSmapa177FyifWqstp__6RtJ9a7DQaFjl0

podglądanie dzików i innych zwierząt na kamerze online

https://neal.fun/deep-sea?fbclid=IwAR3ufg_w7dJu0vCPcuNlhePP7kSmapa177FyifWqstp__6RtJ9a7DQaFjl0
https://neal.fun/deep-sea?fbclid=IwAR3ufg_w7dJu0vCPcuNlhePP7kSmapa177FyifWqstp__6RtJ9a7DQaFjl0
https://www.facebook.com/aplipapli.terapia/
https://www.youtube.com/watch?v=RGOTpnyHUyI&fbclid=IwAR0ZoiCdHhrv0JJNCVQ_vniuKLdqnDN2XoTXM-xKGmKJS0lcooKKSsBZYe0
https://www.youtube.com/watch?v=RGOTpnyHUyI&fbclid=IwAR0ZoiCdHhrv0JJNCVQ_vniuKLdqnDN2XoTXM-xKGmKJS0lcooKKSsBZYe0
https://creativepark.canon/pl/categories/CAT-ST01-0071/top.html?fbclid=IwAR1E8hJSDtEBWEEYXoqIp1NS3ukc4p0SA5GWeU32AXsuLk3q8OlRIHJhabU
https://creativepark.canon/pl/categories/CAT-ST01-0071/top.html?fbclid=IwAR1E8hJSDtEBWEEYXoqIp1NS3ukc4p0SA5GWeU32AXsuLk3q8OlRIHJhabU
https://vod.tvp.pl/video/oferta-pana-alberta,chemia-w-kuchni-patyczaki-i-nietoperze,32741595
https://www.mbank.pl/portals/6.0/lp/mfundacja/ebook/?fbclid=IwAR3MH9rmrq5TCHgcQ7hXjjsTQhOlF0HzHvrgleBZijAa-rBI69fMrJPod9I
https://www.mbank.pl/portals/6.0/lp/mfundacja/ebook/?fbclid=IwAR3MH9rmrq5TCHgcQ7hXjjsTQhOlF0HzHvrgleBZijAa-rBI69fMrJPod9I
http://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/?fbclid=IwAR2qU_ezvL-91Vt-VHaJq9Vka99C84KJ3A8NZ6BZXYf0S5TVX_SrrZmG9vs
http://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/?fbclid=IwAR2qU_ezvL-91Vt-VHaJq9Vka99C84KJ3A8NZ6BZXYf0S5TVX_SrrZmG9vs
https://dyktanda.online/app/
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
https://pl.khanacademy.org/
https://www.eduelo.pl/
http://www.pisupisu.pl/
https://www.lulek.tv/vod


https://strzalowo.webcamera.pl/

https://www.worldcam.pl/kamery/tematyka/zwierzeta

Wawel online

http://gry.wawel.krakow.pl/#/

Tutaj można sobie zagrać i pozwiedzać dom Piłsudskiego

https://niepodlegla.men.gov.pl/mission1/

wirtualne spacery po muzeach

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?
fbclid=IwAR17rDETs4DGMj2hlhtCfPKdvoWYPlS7QmICXv56XVpPLsRFB6rJXNIROqw

zwiedzanie polskich muzeów i kopalni soli w Wieliczce

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea?
fbclid=IwAR04fHfv6Qp8zAN60WF3PxANuyvhcgOt47Exk9I4TL5Kf0wGxtobrm5BPwI

zwiedzanie Biskupina online

https://www.zwiadowcahistorii.pl/przez-pandemie-od-dzis-zwiedzisz-biskupin-z-przewodnikiem-na-
zywo-w-sieci/?fbclid=IwAR3CtxOGzzX1TEg7gDq09IwXrVuz5BcDjaXOwfUGHu47lmb8d9sEJrY4lcE

polskie radio dzieciom na fb z ciekawymi audycjami

Polskie Radio Dzieciom

Strona z grami typu: warcaby, chińczyk, domino

https://www.kurnik.pl/

karty pracy dla maluchów

https://eduzabawy.com/karty_pracy/

eksperymenty dla dzieci na fb

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Kanały na youtube o przyrodzie

 Marcin z lasu.

Piotr Horzela - Opowiada.

https://www.youtube.com/watch?v=y26sM86bYbA

kolorowanki robotów

http://www.roboty2017.pl/?fbclid=IwAR2fPaQTPi5maz_-92fVs9_csZkI1ME3eAD1mRE6X7-
JkJ8KuFY9rmmDZYU

jak rozpoznać głosy ptaków
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https://www.glosy-ptakow.pl/alfabetyczny/?
fbclid=IwAR2BfnSJoxFyPxn633EObIVlPkA60HYTgnMc4D2tlzwR2p4Oy0OrilApxgs

o rozróżnianiu liści

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy/czyj-to-lisc/view

jak rozróżnić tropy

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy/czyj-to-trop-klucz.pdf/view

zabawy z lodu

https://www.juniorowo.pl/20-tworczych-zabaw-lodem/

aktywności dzieci

https://naszaszkoladomowa.pl/cala-polska-w-edukacji-domowej/43074/

na tej stronie fb polecane są aktywności zebrane przez innych

Mała Ka f ka

Ciekawostki

https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/?
fbclid=IwAR0xgJkpUpONCmLW4BOFOBz0rUHfzfjzcbBLZTkiJEngtwojB1D9qsuBTjI

wychowanie przedszkolne online

https://www.logopestka.pl/wychowanie-przedszkolne-online-2/?
fbclid=IwAR0e0KrxF5ojIA2J6RJXISGyASI4cUhjz1TRvWuYEnyxo1FvFKAExoTIXGk
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