Czas, kiedy zamknięte są placówki oświatowe, to czas trudny, ale spróbujmy go dobrze
wykorzystać. Dlatego przedstawiamy zestaw źródeł, z których możecie Państwo skorzystać
podczas zabawy z dziećmi. Proszę pamiętać, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność,
umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam
codzienność. Nuda natomiast może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności,
umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa –
o pogodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia
własnej wartości, poszerzanie wiedzy.

Gry - Dziecięce gry i zabawy - strony przyjazne dzieciom …
https://sieciaki.pl - Sieciaki.pl - poznaj bezpieczny internet i dołącz do drużyny Sieciaków
Bezpieczna strona dla dzieci. Konkursy, komiksy, sondy, filmy i gry dotyczące bezpiecznego
korzystania z internetu.
http://junior.reporter.pl/ - dzieci w sieci, informacje popularnonaukowe, recenzje gier
i książek dla dzieci, porady na temat korzystania z komputera i Internetu, humor, forum
dyskusyjne.
https://www.buliba.pl - Buliba.pl: Gry dla dzieci - Edukacyjne zabawy dla dzieci. Gry dla
dzieci - Buliba.pl to wyjątkowe gry i piosenki dla dzieci, kolorowanki oraz zabawy online.
DomowyPrzedszkolak.pl- Serwis zawierający gry dla dzieci, darmowe zabawy edukacyjne
dla przedszkolaków i i uczniów, kolorowanki do druku, labirynty, szlaczki, teksty piosenek,
zagadki, maski, laurki oraz inne materiały, które pomogą zorganizować zajęcia w
przedszkolu, szkole czy domu.
Ciufcia.pl - Zawarte rozwojowe zabawy dla dzieci w wieku 2-6 lat; to pociąg do edukacji od
najmłodszych
lat.
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ - Zadania i ćwiczenia z matematyki dla dzieci na
poziomie przedszkola.
https://panimonia.pl/2020/03/19/edu-paka-przedszkolaka-100-stron-zadan/ - ćwiczenia
dla dzieci w wieku przedszkolnym
http://www.kreatywniewdomu.pl/ - nauka i zabawa dla dzieci.
Lulek.tv - Serwis będący interaktywną, baśniową krainą, po której mali goście mogą
beztrosko „chodzić” i odkrywać przeróżne miejsca łącząc zabawę z nauką. Każda zabawa
kryje w sobie edukację. Można się tu wiele nauczyć, między innymi: liczyć, czytać, pisać,
określać nazwy miesięcy czy godziny na zegarze. Dzieci poznają tu nuty, numery alarmowe,
czy pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęca do czytania książek, rysowania na kartce,
śpiewania. Przekonuje, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.
Kiddoland.pl - Serwis dla przedszkolaków i rodziców. Na stronie dzieci znajdą mnóstwo
edukacyjnych, bezpiecznych gier i zabaw z różnych dziedzin życia. Przedstawione gry
prezentują wysoki walor edukacyjny i opierają się na zasadzie EDUTAINMENT – czyli uczą
poprzez zabawę, dziecko miło spędza czas bawiąc się i jednocześnie zdobywa wiedzę.
Kiddoland został podzielony na 6 kategorii: gry edukacyjne wprowadzające w świat literek;
gry i zabawy matematyczne; nauka, m.in. kolorów, kształtów, położenia, przeciwności; gry
przekazujące informacje z otaczającego świata, jak np. anatomia człowieka, nauka znaków
drogowych; gry kreatywne, konstrukcyjne, puzzle; zabawy ćwiczące pamięć, cierpliwość oraz
spostrzegawczość.
http://www.yummy.pl/gry-dla-dzieci/gry-dla-przedszkolakow.html
–
gry
dla
przedszkolaków. To część serwisu YUMMY przeznaczona dla najmłodszej kategorii
wiekowej dzieci. Zawarte w niej gry i zabawy dla dzieci podzielone zostały na dwie części
(docelowo trzy), różniące się stopniem zaawansowania językowego. Każdy z poziomów
dostępny jest w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim. Gry dla dzieci

pogrupowane zostały ze względu na ich temat bądź funkcjonalność na: gry matematyczne,
gry poznawcze, gry muzyczne, gry twórcze, łączenie w pary, kuchnia, puzzle, ubieranki oraz
kolorowanki.
Pisupisu.pl - Serwis zawierający gry edukacyjne z podziałem na dzieci najmłodsze, starsze i
całkiem duże, a zachęcające do nauki poprzez zabawę. Dla najmłodszych przygotowano:
naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, naukę literek oraz trening umysłu.
Miejsca, które warto pokazać dzieciom:
http://www.parkminiatur.com/ - Park Miniatur w Inwałdzie, słynne budowle odtworzone w
skali 1:25. między innymi Koloseum, Sfinks, wieża Eiffla, Wielki Chiński Mur, Big Ben.
http://www.park-ogrodzieniec.pl/ - Park Miniatur Ogrodzieniec jest jedynym miejscem w
Polsce, gdzie można zobaczyć rekonstrukcje legendarnych zamków i warowni Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
http://www.kopalnia.pl - kopalnia soli w Wieliczce, turystom udostępniono 3,5 km
podziemnych chodników na głębokości 64-135 m. W wyrobiskach są kaplice,: najpiękniejsza
św.Kingi,
podziemne
jeziora,
rzeźby
i
urządzenia
sprzed
setek
lat.
http://www.juraparkbaltow.pl/ -Bałtowski Kompleks Turystyczny. Park Dinozaurów w
Bałtowie to prawdziwy Dino Park pełen realistycznych dinozaurów sprzed milionów lat.
Park. Ścieżki spacerowe podzielone są na odcinki, które reprezentują kolejne epoki
geologiczne Ziemi, od kambru, do momentu pojawienia się człowieka w neolicie. Na terenie
parku znajduje się również muzeum, w którym wystawione są skamieniałości z okresu
jurajskiego, w tym między innymi tropy dinozaurów, znalezione w innych miejscowościach
regionu świętokrzyskiego.
http://www.kadzidlowo.pl/ - Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie na terenie Mazurskiego
Parku Krajobrazowego, można z bliska przyjrzeć się wilkom, rysiom, żurawiom czy bizonom,
pogłaskać daniela lub konika polskiego. Zwiedzanie tylko z przewodnikiem.
http://www.fokarium.pl/ - Fokaruim na Helu, mieszka tu kilka fok szarych, karmienie
odbywa się o godz. 11.00 i 14.00 i w sezonie letnim dodatkowo o 17.00. Przy fokarium
istnieje muzeum z wystawą "Ssaki naszego morza".
http://www.panoramaraclawicka.pl/ - Panorama Racławicka we Wrocławiu. Ma 114 m
długości, tworzy zamkniety krąg, u którego stóp usypano sztuczny teren co wraz ze
specjalnym oświetleniem przenosi widza w inny czas.
http://www.lesnygrod.pl/ - Leśny Gród w Milówce koło Żywca, magiczny zakątek
obsadzony ciekawą roślinnością i ozdobiony drewnianymi rzeźbami o temtyce słowiańskiej
oraz nawiązujących do kultury Majów, Azteków i Inków, a także postaci zaczerpniętych z
baśni. W grodzie żyje wiele zwierząt : pawie, bażanty chińskie i tybetańskie, strusie emu,
króliki i kozy miniaturowe. Dla dzieci przygotowany jest ciekawy plac zabaw.
http://www.bpn.com.pl/ - żubry w Białowieży, stado liczy około 400 sztuk i swobodnie żyje
w rezerwacie będącym częścią Białowieskiego Parku Narodowego.
http://www.lesnypark.pl/ - Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu w Beskidzie Śląskim,
można podziwiać, głaskać i karmić dzika zwierzynę. inne atrakcje to satcja ptaków
drapieżnych, plac zabaw i bajkowa aleja.

