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NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej  

w codziennej pragmatyce zawodowej stawia nauczycieli  

wychowania przedszkolnego przed trudnymi, ale inspirującymi  

zarazem zadaniami.  

Z jednej strony nauczyciel winien uwzględnić np.: potrzeby  

rozwojowe, wiek i wynikające z niego możliwości psychofizyczne 

dziecka 3-6 letniego, a z drugiej własne kompetencje w zakresie 

sprawnego poruszania się w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej.  

Nowoczesna technologia wychodzi naprzeciw potrzebom pracy  

nauczyciela i procesowi poznania dziecka na etapie wychowania  

przedszkolnego i w znaczący sposób może ułatwić, uatrakcyjnić 

wykonywanie obowiązkowych zadań.  
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 Przedstawione propozycje zdecydowanie nie wyczerpują  

      w całości wielości i różnorodności narzędzi, aplikacji, platform,  

      które nauczyciel może wykorzystać i zastosować w codziennej 

      pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.  

 Stanowią one tylko niewielki zasób, dzięki któremu „poszukujący”  

      nauczyciel wzbogaci własny warsztat pracy,  skutecznie i efektywnie 

      zmierzy się z wykorzystaniem TIK.  

 Zaprezentowane narzędzia dadzą nauczycielowi swobodę działania,  

      ponieważ z ich wykorzystaniem może nie tylko wdrożyć  

      upublicznione materiały, ale samodzielnie tworzyć niezbędne zasoby, 

      dostosować je do potrzeb i możliwości własnych oraz dzieci, a także  

      dzielić się nimi z innymi nauczycielami. 
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 Warto pamiętać, iż w edukacji (nie tylko) przedszkolnej wirtualne 

      media edukacyjne nie powinny być stawiane na pierwszym 

      miejscu. 

 Należy wykorzystywać je jako wsparcie procesu edukacji  

      oraz narzędzie rozbudzające ciekawość poznawczą, poczucie 

      sprawstwa podmiotu uczącego się. 

 Ważnym zadaniem nauczyciela staje się wskazanie uczącym się 

      możliwości twórczego i interesującego zastosowania TIK  

      w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności, w osobistym  

      rozwoju.   

 Z punktu widzenia innowacyjnego nauczyciela wykorzystanie TIK nie 

     powinno sprowadzać się tylko do działań odtwórczych, ale wyzwalać  

     nauczycielską kreatywność  w korzystaniu z wirtualnych zasobów 

     oraz poczucie konieczności rozwijania własnych kompetencji. 
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Coraz częściej zapisujemy różne informacje nie na dyskach 

swoich komputerów, ale na zewnętrznych serwerach – 

korzystamy z kalendarza oferowanego nam razem z pocztą 

elektroniczną, notatki robimy nie w notatniku, a na zewnętrznych 

dyskach, zdjęcia zamiast drukować – wrzucamy do sieci.  

Gdzie przechowywane  są  te  informacje  i  co  się  z  nimi dzieje? 

  

Podstawowe zagadnienia  

związane z tzw. chmurą. 
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Chmura, czyli co?  
 
 

Najogólniej  rzecz  biorąc, chmura  obliczeniowa(cloud computing) 
to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do których 
dostęp uzyskuje się przez Internet, na znajdujących się w innej 
lokalizacji  komputerach.  
Oznacza to możliwość korzystania za pomocą sieci z dużych mocy 
obliczeniowych i  dysków pamięci oraz ograniczenie  wydatków 
na  własny sprzęt  (np.  pamięć operacyjną), a przede wszystkim 
wygodę – do zapisanych w chmurze danych dostęp uzyskać można 
z każdego łączącego się z Internetem urządzenia – komputera, 
tabletu czy smartfona. Na tym właśnie polega zasadnicza  różnica 
 – w cloud computing dane „wiszą  w  chmurze”, a  nie  na  dysku 
konkretnego komputera. 
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Rozróżnia się kilka rodzajów chmur, m.in.  

chmury prywatne i publiczne.  

 

Chmury prywatne przeznaczone są dla konkretnej organizacji, 

zlokalizowane są w jej siedzibie lub w siedzibie innej firmy 

związanej z nią  umową.   

Chmury publiczne to  infrastruktura, którą  posiada 

wyspecjalizowana  firma oferująca tę  usługę  wielu podmiotom 

jednocześnie.  W  tym  modelu  to dostawca  często  dyktuje 

warunki, a użytkownik przekazuje mu znaczną kontrolę nad swoimi  

danymi. 
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Chmura! Wyzwania!  

Gdzie  zapisane  są  maile   

albo  notatki  umieszczone  na Google  Drive? 

Właśnie  w chmurze.   

 
Nazwa ta jest cokolwiek myląca, bowiem informacje te nie wiszą  

w powietrzu, lecz umieszczane są na jakimś serwerze 

zlokalizowanym w jakimś konkretnym miejscu i z tego powodu 

chmura to nie tylko komfortowe korzystanie on - line ze swoich 

plików, ale także wyzwania dotyczące ochrony danych  

osobowych. 
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Dekalog Chmuroluba  
 

 - dziesięć zasad  
stosowania 

usług chmurowych przez administrację publiczną: 
 

https://archiwum.giodo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl 

 
 Tekst  powstał  w  ramach  projektu  

„Cyfrowa  Wyprawka  dla  dorosłych” 
współfinansowanego  przez  

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
  

 

https://archiwum.giodo.gov.pl/259/id_art/6271/j/pl
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Co może: 

 ułatwić; 

 usprawnić; 

 uatrakcyjnić; 

 uprzyjemnić  

działania zawodowe nauczyciela i edukacyjne dziecka? 

Warto wykorzystywać, poznać poniższe propozycje wirtualne. 
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Konto Google 

https://g.co/kgs/EYNFJv 
 

Konto Google – konto, po założeniu którego mamy 
dostęp do usług Google wymagających logowania. 
Pozwala ono m.in. na założenie skrzynki pocztowej  
czy udostępnianie filmów na YouTube i na wiele, innych 
działań ułatwiających pracę nauczycielowi.  

https://g.co/kgs/EYNFJv
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Google Dysk Google Drive 

Pozwala  na  wygodną  pracę  zarówno  na  dokumentach  
tekstowych,  arkuszach  kalkulacyjnych, prezentacjach   
oraz formularzach (ankietach).  

https://www.google.com/intl/pl_pl/drive/download/ 
 

https://www.google.com/intl/pl_pl/drive/download/
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Narzędzie,  które  ułatwia  zapanowanie  nad  wieloma 
zadaniami jednocześnie. Za sprawą dość prostej struktury 
składającej się z tablic, list oraz kart w czytelny sposób można 
zaplanować zadania, których nie brakuje w codziennej pracy 
nauczyciela. 

https://g.co/kgs/a1zy1o 
 

https://g.co/kgs/a1zy1o
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Google Keep 

Narzędzie  dla  nauczycieli  i  pedagogów,  którzy  nie 
rozstają  się  z  żółtymi  karteczkami.  Ich  zastosowanie 
wobec  nieustannych  notatek,  nowych  pomysłów   
i zadań,  o  których  nie  można  zapomnieć,  często  jest 
niewystarczające. W takich chwilach warto sięgnąć  
po Google Keep, które pozwala w łatwy i szybki sposób 
zapisywać krótkie notatki oraz przypomina o ich realizacji. 

https://g.co/kgs/jjHWwy 
 

https://g.co/kgs/jjHWwy
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Google Calendar 

Następca  tradycyjnego  kalendarza.  Największą  zaletą  narzędzia  
i jednocześnie  przewagą nad tradycyjnym  jest  to, że  nowy  
kalendarz  nie  pozwoli  nam zapomnieć o zaplanowanym zadaniu.  
Przypomnienie  o  zbliżającym  się  zebraniu lub  uczestnictwie   
w  np. e-konferencji  pojawi  się  za  pośrednictwem  komunikatów 
na  komputerze, smartfonie  lub w  postaci  automatycznie  
wysyłanych  e-maili.  Zacznijmy korzystać z Google Kalendarza  
i zapomnijmy o kalendarzu tradycyjnym .  

https://www.google.com/calendar/about/ 
 

https://www.google.com/calendar/about/
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Lastpass 

Znakomite  rozwiązanie  dla  wszystkich  nauczycieli,  którzy 
korzystają z wielu  narzędzi i usług online używając  przy tym  
różnych  haseł  dostępu.  LastPass  pozwala  zarządzać  wieloma 
hasłami  bez  konieczności  zapamiętywania  ich,  a  także ogranicza 
skomplikowane metody zabezpieczeń. Jedynym wymogiem, które 
stawia to narzędzie przed swoim  użytkownikiem  to  zapamiętanie  
jednego  hasła dostępu do  LastPass.  Budowa  baz  haseł  jest prosta 
i sprowadza się do utworzenia konta w programie, w którym 
dodajemy kolejne strony, serwisy i narzędzia online wraz z loginem  
i hasłem.  

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.last
pass.com/&prev=search&pto=aue 
 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.lastpass.com/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.lastpass.com/&prev=search&pto=aue
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Banki  zdjęć  są  idealnym  rozwiązaniem  dla  nauczycieli,  
którzy  zgadzają  się  z chińskim  przysłowiem  mówiącym,  
że  jeden  obraz jest  więcej  wart  niż  tysiąc  słów. 
Pixabay umożliwia m.in. bezpłatne pobieranie obrazów, 
zdjęć na określony, interesujący nas temat.  

Banki zdjęć (pexels.com, 
unsplash.com, foter.com, 
pixabay.com)  

https://pixabay.com/pl/ 
 

https://pixabay.com/pl/
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Idealne narzędzia dla każdego nauczyciela, który 
potrafi wyobrazić sobie gif pasujący  do  każdego  
tematu  zajęć.   
To  kopalnia  tego  typu  animacji  - dostępnych  
za darmo.  

https://g.co/kgs/E7fC5S 
 

https://g.co/kgs/E7fC5S
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Canva jest narzędziem, z którego pomocą każdy nauczyciel 
może poczuć się  jak  grafik.  Za sprawą  gotowych  szablonów  
oraz  metody  „przesuń  i upuść”  tworzenie  grafik  staje  się 
kreatywną  zabawą.  Darmowa  wersja tego narzędzia  pozwala  
kreować  grafiki  w  różnych rozmiarach, wykorzystując do tego 
takie elementy jak: własne przesłane zdjęcia, kolorowe tła, 
ikony, figury geometryczne, ramki, linie (zaproszenia, dyplomy, 
plakaty, listy, banery).  

https://g.co/kgs/gMKjY3 
 

https://g.co/kgs/gMKjY3
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Narzędzie do tworzenia zabawnych animacji,  
bez względu na temat zajęć, przy  odrobinie  
kreatywności  i  wykorzystaniu  metody  
 „przesuń  i  upuść”, możliwe  jest  tworzenie  
przezabawnych  animacji.   
To  narzędzie, które pozwala  tworzyć  historie  
zawierające zabawne animacje, ciekawe grafiki  
czy animowane napisy z muzyką.  

https://g.co/kgs/JpUKvm 
 

https://g.co/kgs/JpUKvm
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Znakomite narzędzie, pozwalające edytować zdjęcia 
z przedszkolnych uroczystości,  wycieczek  czy  też  
zajęć  edukacyjnych.   
Aby  w  pełni   korzystać  ze  wszystkich  dostępnych  
funkcji,  warto  się  zalogować  podając  swój        
adres e-mail i hasło.  

https://pixlr.com/pl/ 
 

https://pixlr.com/pl/
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Narzędzie  pomagające  stworzyć  prezentację,   
o  której  żadne  dziecko/uczeń szybko nie zapomni.  
W oparciu o wiele zróżnicowanych szablonów,  
na których z łatwością można umieszczać zdjęcia, 
filmy, linki czy muzykę, tworzenie prezentacji 
przestaje być pracą, a staje się  kreatywną zabawą.  

https://g.co/kgs/2v4jcM 
 

https://g.co/kgs/2v4jcM
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Aplikacja służąca do tworzenia nieszablonowych pokazów 
zdjęć, kolaży i filmów. Daje dwie możliwości pracy - z gotowego 
szablonu lub tworzenia od podstaw. Do przygotowanego 
pokazu można dodawać zdjęcia, filmy, tekst, efekty, animacje, 
przejścia i podkład muzyczny. Dodatkowym atutem tego 
darmowego programu jest opcja edytowania zdjęć.  
Daje dostęp do setek filtrów, ramek i efektów specjalnych. 
Oferuje różne opcje zapisu - film można wysłać jako email, 
zamieścić w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube, 
wysłać mailem, pobrać link, zapisać na dysku komputera  
w postaci pliku wideo. 

https://www.kizoa.pl/ 
 

https://www.kizoa.pl/
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Program, który wydaje się wręcz niezastąpiony w codziennej pracy z dziećmi.  
To wyjątkowe oprogramowanie nie tylko skróci długość piosenki, którą 
wykorzystujemy w pracy z najmłodszymi. Co jeszcze można zrobić za pomocą 
Audiacity?: 
- przyśpieszyć lub zwolnić tempo piosenki: zwolnienie tempa piosenki pozwoli  
  dostosować muzykę do możliwości dzieci; 
- wyciszyć głos utworu – jeśli potrzebna jest sama melodia – na pewno świetnie 
  sprawdzi się w trakcie przygotowywania przedszkolnej uroczystości z udziałem 
  najmłodszych; 
- zmienić format utworu – to zdecydowanie ułatwi pracę wtedy, gdy chcemy 
  nagrać dźwięk na płytę itd.; 
- mieszać ze sobą różne dźwięki, tworzyć tzw. „składanki” utworów –  
   przydadzą się zwłaszcza w trakcie zajęć ruchowych; 
- usunąć szumy / pogłos – jeśli jesteśmy autorami/autorką nagrania może być  
   to niezbędne, jeśli ponownie chcemy wykorzystać określony utwór. 

https://audacity.pl/ 
 

https://audacity.pl/
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Padlet 
 wirtualna tablica korkowa 

https://pl.padlet.com/ 
 

Aplikacja Padlet daje nauczycielom możliwość tworzenia 
tablic, dokumentów i stron internetowych, które łatwo 
czyta się i edytuje, w której można  stworzyć własną 
bazę materiałów edukacyjnych i udostępniać ją innym 
użytkownikom. 

https://pl.padlet.com/
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https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://go.edm
odo.com/students/&prev=search&pto=aue 

Edmodo – platforma komunikacji, współpracy i coachingu. 
Umożliwia nauczycielom: udostępnianie treści, 
rozpowszechnianie quizów, zadań, zarządzanie 
komunikacją z uczniami, kolegami i rodzicami. 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://go.edmodo.com/students/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://go.edmodo.com/students/&prev=search&pto=aue
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Pinterest 

Przeogromna, niezwykle interesująca kopalnia 
pomysłów na zajęcia edukacyjne, dzięki której praca 
nauczyciela staje się ciekawsza, bardziej kreatywna, 
atrakcyjna dla ucznia/dziecka i efektywna.  

https://g.co/kgs/Jzk9Wc 
 

https://g.co/kgs/Jzk9Wc
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Zaoszczędzi  czas  nauczyciela  i  ułatwi  znalezienie 
np.   filmu wideo, który może wykorzystać podczas 
zajęć. Korzystanie z zasobów, jest całkowicie 
bezpłatne, a dzięki intuicyjnej filtracji i wbudowanej 
wyszukiwarce z łatwością można znaleźć film  
na zajęcia.   
Serwis oferuje obecnie ponad 1000 tytułów 
promocyjnych.  

http://www.educhomik.pl/ 
 

http://www.educhomik.pl/
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Facebook saved jest świetnym rozwiązaniem, 
z którego pomocą nauczyciel zapisze interesujący post  
i w łatwy sposób wróci do niego w dowolnej chwili.  

https://www.facebook.com/help/516581611792218 
 

https://www.facebook.com/help/516581611792218
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Tagul: https://tagul.com/ - serwis internetowy, który pozwala 
tworzyć „chmury słów” (słowa mogą być interaktywne). 
W kilku krokach można uzyskać oryginalny kształt. 
 

https://tagul.com/
https://tagul.com/
https://tagul.com/
https://tagul.com/
https://tagul.com/
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https://g.co/kgs/13xqgW 
 

Program umożliwia np.: 
 łączenie poszczególnych filmów ze sobą – np. kilka 
   oddzielnie zmontowanych nagrań z udziałem dzieci, 
 dodawanie efektów specjalnych, 
 tworzenie wyjątkowych przejść pomiędzy poszczególnymi  
   nagraniami (np. z wykorzystaniem logo placówki), 
   dodawanie narracji i dźwięku do filmów. 

Windows Movie Maker  
pomocny przy tworzeniu filmów 

https://g.co/kgs/13xqgW
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Kolejnym sposobem na ułatwienie sobie codziennej pracy  
z dziećmi jest wykorzystanie internetowych inspiracji pochodzących  
z najpopularniejszego serwisu do umieszczania filmów.  
Filmy z YouTube to źródło inspiracji, które warto wykorzystać w pracy  
w przedszkolu. Czasami pojawia się potrzeba pobrania takiego 
nagrania lub zamiany formatu. Pomocne będą w tym przypadku 
podane strony. 

https://onlinevideoconverter.pro/pl/ 
 

https://teksty.pinbook.pl/ 
 

oraz 

https://onlinevideoconverter.pro/pl/
https://teksty.pinbook.pl/
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Learning Apps - aplikacja, która służy do różnorodnych 
ćwiczeń z dziećmi/uczniami.  Jest  dostępna  tylko i wyłącznie 
przez www. Nauczyciel może korzystać z publicznie 
dostępnych ćwiczeń, modyfikować je oraz tworzyć nowe 
ćwiczenia samodzielnie.  

https://learningapps.org/ 
 

https://learningapps.org/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

https://wordwall.net/pl 
 

Interaktywne quizy – można korzystać  
z udostępnionych oraz tworzyć własne dostosowane 
do potrzeb i możliwości dzieci.  

https://wordwall.net/pl


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

Program pozwalający na zbieranie, kolekcjonowanie i dzielenie się  
materiałami zebranymi w formie cyfrowej. 

https://wakelet.com/wake/E5RhZwRGuW3Ze7Pdm287v 
 

Zasoby do wykorzystania: 

https://wakelet.com/ 
 

https://wakelet.com/wake/E5RhZwRGuW3Ze7Pdm287v
https://wakelet.com/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

Https://kahoot.com/ 
 

Strona i aplikacja służąca do tworzenia m.in. własnych quizów. 

https://kahoot.com/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

https://www.genial.ly/ 
 

Popularna platforma do tworzenia wizualnych 
i interaktywnych treści. 

https://www.genial.ly/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

https://biteable.com/ 
 

Bardzo prosty w obsłudze i przyjemny program do tworzenia 
filmików ze zdjęć i nie tylko. Posiada gotowe szablony, które 
można wykorzystać. W kilka minut można przygotować własny 
film dodając tekst, muzykę, tło. 

https://biteable.com/
https://biteable.com/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTZENI EDUKACYJNEJ 

https://edu.pixton.com/educators/ 
 

https://edu.pixton.com/educators/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTZENI EDUKACYJNEJ 

https://www.makebeliefscomix.com/ 
 

https://www.makebeliefscomix.com/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTZENI EDUKACYJNEJ 

Tworzenie przez nauczyciela  puzzli online dla dzieci, np: 
 
http://digitalniikreatywni.blogspot.com/2018/04/interaktywne-puzzle.html 
 
https://www.jigsawplanet.com/nevenap?rc=upuzzles&ts=svet&lang=pl 
 
http://www.puzzleonline.eu/dodaj-puzzle.php 

http://digitalniikreatywni.blogspot.com/2018/04/interaktywne-puzzle.html
http://digitalniikreatywni.blogspot.com/2018/04/interaktywne-puzzle.html
http://digitalniikreatywni.blogspot.com/2018/04/interaktywne-puzzle.html
https://www.jigsawplanet.com/nevenap?rc=upuzzles&ts=svet&lang=pl
http://www.puzzleonline.eu/dodaj-puzzle.php
http://www.puzzleonline.eu/dodaj-puzzle.php
http://www.puzzleonline.eu/dodaj-puzzle.php


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTZENI EDUKACYJNEJ 

https://www.easel.ly/ 
 
 
 
 

Tworzenie infografik. 

https://www.easel.ly/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTZENI EDUKACYJNEJ 

https://www.postermywall.com/ 
 

https://www.postermywall.com/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTZENI EDUKACYJNEJ 

Generator ozdobnych napisów 

https://cooltext.com/ 
 

https://cooltext.com/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

Generator własnych kart pracy dla nauczyciela – 
można wstawiać np. gotowe obrazy, litery, linie, 
kratki. 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/ 
 

https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/ 
 

a także 

 
  
 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

Bogata baza generatorów przydatnych w pracy 
nauczyciela: 
generator kart do kodowania, wykreślanek, rebusów, gier 
planszowych, spirali i chmur wyrazowych, kart domino i in. 
 

http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/ 

http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/
http://creativemargaret.pl/jak-stworzyc-wlasne-karty-pracy/


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

https://www.baamboozle.com/game/160369 
 

Bezpłatna platforma edukacyjna, którą można wykorzystać 
do różnorodnych ćwiczeń interaktywnych podczas zajęć. 

https://www.baamboozle.com/game/160369


NAUCZYCIEL W CYFROWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 

https://www.jigsawplanet.com/ 
 

Strona generująca interaktywne puzzle  
oraz umożliwiająca tworzenie własnych. 

https://www.jigsawplanet.com/


ZASOBY 

Dziękuję 



 
TIK  

w pracy nauczyciela 
wychowania przedszkolnego  

 

Część II 



ZASOBY 

https://vod.tvp.pl/category/dla-dzieci,30904391 
 

Telewizja dzieciom … 

https://vod.tvp.pl/category/dla-dzieci,30904391
https://vod.tvp.pl/category/dla-dzieci,30904391
https://vod.tvp.pl/category/dla-dzieci,30904391


ZASOBY 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

 

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują 
się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące 
kreatywność dzieci. Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie 
tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich 
programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy 
emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni 
i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio 
i bezpośrednio do programu nauczania. 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom


ZASOBY 

https://www.gov.pl/web/edukacja/audycje-edukacyjne-w-
polskim-radiu-dzieciom 
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/audycje-edukacyjne-w-polskim-radiu-dzieciom
https://www.gov.pl/web/edukacja/audycje-edukacyjne-w-polskim-radiu-dzieciom
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https://www.gov.pl/web/edukacja/audycje-edukacyjne-w-polskim-radiu-dzieciom
https://www.gov.pl/web/edukacja/audycje-edukacyjne-w-polskim-radiu-dzieciom


ZASOBY 

http://www.sluchowiska.ugu.pl/index.php?c=katalog&o=tytul&k
ategoria=RDZ 
 

http://www.sluchowiska.ugu.pl/index.php?c=katalog&o=tytul&kategoria=RDZ
http://www.sluchowiska.ugu.pl/index.php?c=katalog&o=tytul&kategoria=RDZ


ZASOBY 

Edukacja i zabawa 

dla najmłodszych,  

bogactwo treści,  

zachęca do uczenia się  

i rozwijania  

zainteresowań, np. : 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=QrAGTNwmHVU 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=dpjQ8aYXi8I 

 

https://www.youtube.comw 
atch?v=AIhKgouMETM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/kids/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QrAGTNwmHVU
https://www.youtube.com/watch?v=QrAGTNwmHVU
https://www.youtube.com/watch?v=QrAGTNwmHVU
https://www.youtube.com/watch?v=dpjQ8aYXi8I
https://www.youtube.com/watch?v=dpjQ8aYXi8I
https://www.youtube.comwatch/?v=AIhKgouMETM
https://www.youtube.comwatch/?v=AIhKgouMETM
https://www.youtube.comwatch/?v=AIhKgouMETM
https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/kids/


ZASOBY 

https://www.youtube.com/channel/UCfXtDCs237pyDFCBIQR46yw 

 

Tajemnice animacji:  https://www.youtube.com/watch?v=fEW2auSkJjw 
 

Praca rysownika: https://www.youtube.com/watch?v=Poav84sIPzQ 
 

https://www.youtube.com/channel/UCfXtDCs237pyDFCBIQR46yw
https://www.youtube.com/watch?v=fEW2auSkJjw
https://www.youtube.com/watch?v=Poav84sIPzQ


ZASOBY 

https://www.youtube.com/watch?v=BLat2UAvBoM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BLat2UAvBoM


ZASOBY 

https://akademia.pwn.pl/ 

 

https://akademia.pwn.pl/


ZASOBY 

https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel.html 

https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel.html


ZASOBY 

https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel.html 
 

https://podrecznikarnia.pl/nauczyciel.html


ZASOBY 

https://wirtualnykraj.pl/ 
 

Strona, na której wirtualnie można zwiedzać wybrane  
miasta Polski, poznać ich zabytki, historię, muzea  
(również z przewodnikiem). 

https://wirtualnykraj.pl/


ZASOBY 

https://polalech.pl/stroje-polskie.htm 
 

 

https://polalech.pl/stroje-polskie.htm
https://polalech.pl/stroje-polskie.htm
https://polalech.pl/stroje-polskie.htm


ZASOBY 

http://filmotekaszkolna.pl/  

Portal na temat edukacji filmowej pozwalający oglądać polskie filmy 
fabularne i dokumentalne. Zawiera ciekawe zasoby w postaci scenariuszy, 
opracowań filmoznawczych, artykułów oraz recenzji.  
Twórcy portalu organizują wiele konkursów i akcji filmowych. 

http://filmotekaszkolna.pl/


ZASOBY 

https://ninateka.pl/ 
 

Multimedialna biblioteka w wersji EDU  
całkowicie bezpłatna - filmy i audycje o kulturze.  

https://ninateka.pl/


ZASOBY 

 

 

Edukacja medialna przedszkolaków. 

http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/ 
 

http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/


ZASOBY 

 

 

http://edukacjamedialna.edu.pl/kompetencje/ 
 

http://edukacjamedialna.edu.pl/kompetencje/


ZASOBY 

 

 
http://mamatatatablet.pl/campaign/ 
 

http://mamatatatablet.pl/campaign/


ZASOBY 

https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja 
  
 

Lasy 

https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja


ZASOBY 

https://www.medianauka.pl/ 
  
 

https://www.medianauka.pl/


ZASOBY 

https://doswiadczenia.info/ 
  
 

Doświadczenia dla najmłodszych. 

https://doswiadczenia.info/


ZASOBY 

 

 

Eksperymenty dla najmłodszych. 

https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html 
 

https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html
https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html
https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html
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https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html
https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html
https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html
https://inaisewa.blogspot.com/2018/04/60-eksperymentow-dla-dzieci-zestawienie.html


ZASOBY 

 

 

http://dzieciecafizyka.pl/ 
 

http://dzieciecafizyka.pl/


ZASOBY 

https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/ 
 

https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/
https://www.ore.edu.pl/2015/05/generator-kart-pracy/


ZASOBY 

http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08
/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html 

Strony i blogi przydatne w pracy nauczyciela. 

http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
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http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/08/strony-i-blogi-przydatne-w-pracy.html


ZASOBY 

https://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php 

 

https://www.nauczycieleprzedszkola.pl/news.php


ZASOBY 

https://www.literkaprzedszkole.pl/ 

 



ZASOBY 

https://nauczycielkaangielskiego.pl/ 

https://nauczycielkaangielskiego.pl/


ZASOBY 

https://www.eprzedszkolaki.pl/ 

https://www.eprzedszkolaki.pl/


ZASOBY 

https://childdevelop.pl/ 
 

https://childdevelop.pl/


ZASOBY 

https://padlet.com/sandra87/xh1r1tqxfonk 

https://padlet.com/sandra87/xh1r1tqxfonk


ZASOBY 

https://padlet.com/mira_19973/Gry_zabawy_przedszkle 
 

https://padlet.com/mira_19973/Gry_zabawy_przedszkle


ZASOBY 

https://padlet.com/a_ogieglo/x0yu944zx23g 
 

https://padlet.com/a_ogieglo/x0yu944zx23g


ZASOBY 

https://pl.padlet.com/Justys/Przedszkole 
 

https://pl.padlet.com/Justys/Przedszkole


ZASOBY 

https://padlet.com/alicjawuka/przedszkole 
 

https://padlet.com/alicjawuka/przedszkole


ZASOBY 

https://padlet.com/d_niedzialkowska/m2ilko0nsi6w 
 

https://padlet.com/d_niedzialkowska/m2ilko0nsi6w


ZASOBY 

https://wakelet.com/wake/9v_d3CjubuMWlZEj9ZZ8s 

Wakelet – zbiór zasobów dla przedszkola. 

https://wakelet.com/wake/9v_d3CjubuMWlZEj9ZZ8s


ZASOBY 

https://www.symbaloo.com/mix/stronypolskie-edukacja 

Zbiór stron edukacyjnych dla nauczyciela. 

https://www.symbaloo.com/mix/stronypolskie-edukacja
https://www.symbaloo.com/mix/stronypolskie-edukacja
https://www.symbaloo.com/mix/stronypolskie-edukacja


ZASOBY 

https://www.symbaloo.com/mix/narzedziowniki-iii 

Zbiór narzędzi dla nauczyciela. 

https://www.symbaloo.com/mix/narzedziowniki-iii
https://www.symbaloo.com/mix/narzedziowniki-iii
https://www.symbaloo.com/mix/narzedziowniki-iii


ZASOBY 

https://www.larryloveland.com/ 

Aplikacja pozwalająca dzieciom opanować podstawy pracy z myszką. 
 

https://www.larryloveland.com/


ZASOBY 

Tux Paint – darmowy oparty na licencji GNU GPL program do rysowania 
przeznaczony dla dzieci.  
 

http://www.tuxpaint.org/?lang=pl 
 

http://www.tuxpaint.org/?lang=pl


ZASOBY 

https://www.storyjumper.com/ 
 

Aplikacja pozwalająca na tworzenie własnych książeczek, 
które  są publikowane automatycznie w Internecie. 

https://www.storyjumper.com/


ZASOBY 

https://storybird.com/ 
 
 

Za pomocą serwisu Storybird możemy tworzyć 
książeczki, bajki, opowieści. 
 

https://storybird.com/


ZASOBY 

https://littlebirdtales.com/ 
 

Program dla przedszkolaków umożliwiający tworzenie 
własnych historii z wykorzystaniem  nagranego głosu  
i obrazu. 

https://littlebirdtales.com/


ZASOBY 

https://sieciaki.pl/ 
 

Bezpieczeństwo w Internecie (od 6 do 12 lat). 

https://sieciaki.pl/


ZASOBY 

https://www.necio.pl/ 
Bezpieczeństwo przedszkolaków w Internecie 

https://www.necio.pl/


ZASOBY 

Bezpieczna przeglądarka dla dzieci 
https://www.miniminiplus.pl/dziecko-w-sieci/przegladarka-bezpiecznych-stron-
internetowych-dla-dzieci-best 
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https://www.miniminiplus.pl/dziecko-w-sieci/przegladarka-bezpiecznych-stron-internetowych-dla-dzieci-best
https://www.miniminiplus.pl/dziecko-w-sieci/przegladarka-bezpiecznych-stron-internetowych-dla-dzieci-best
https://www.miniminiplus.pl/dziecko-w-sieci/przegladarka-bezpiecznych-stron-internetowych-dla-dzieci-best


ZASOBY 

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/dla_najmlodszych/# 
 

 

http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/dla_najmlodszych/


ZASOBY 

https://pisupisu.pl/ 
 

https://pisupisu.pl/


ZASOBY 

https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka 
 

https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka
https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka
https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka
https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka
https://www.squla.pl/przedszkole-i-zerowka


ZASOBY 

https://balonblum.pl/ 
 

https://balonblum.pl/


ZASOBY 

https://eduzabawy.com/ 
 

https://eduzabawy.com/


ZASOBY 

https://www.superkid.pl/ 
 

https://www.superkid.pl/


ZASOBY 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/ 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/


ZASOBY 

 
https://planszomania.edu.pl/kategoria-produktu/darmowe-materialy/ 
 

https://planszomania.edu.pl/kategoria-produktu/darmowe-materialy/
https://planszomania.edu.pl/kategoria-produktu/darmowe-materialy/
https://planszomania.edu.pl/kategoria-produktu/darmowe-materialy/
https://planszomania.edu.pl/kategoria-produktu/darmowe-materialy/
https://planszomania.edu.pl/kategoria-produktu/darmowe-materialy/
https://planszomania.edu.pl/kategoria-produktu/darmowe-materialy/


ZASOBY 

http://bystredziecko.pl/ 

http://bystredziecko.pl/


ZASOBY 

http://www.kreatywniewdomu.pl/ 
 

http://www.kreatywniewdomu.pl/


ZASOBY 

 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/ 
 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/jak-nauczyc-dziecko-czytac/


ZASOBY 

http://maluchwdomu.pl/tag/pomoce-dydaktyczne 
 

http://maluchwdomu.pl/tag/pomoce-dydaktyczne
http://maluchwdomu.pl/tag/pomoce-dydaktyczne
http://maluchwdomu.pl/tag/pomoce-dydaktyczne


ZASOBY 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/ 
 

https://www.domowyprzedszkolak.pl/


ZASOBY 

https://www.froniowo.pl/edukacja/zajecia-w-przedszkolu-darmowe-materialy/ 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02
http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k02


ZASOBY 

https://miastodzieci.pl/ 
 

https://miastodzieci.pl/


ZASOBY 

https://czasdzieci.pl/quizy/k,32-quizy_maluszkow.html 
 

https://czasdzieci.pl/quizy/k,32-quizy_maluszkow.html
https://czasdzieci.pl/quizy/k,32-quizy_maluszkow.html
https://czasdzieci.pl/quizy/k,32-quizy_maluszkow.html


ZASOBY 

https://lecibocian.pl/tag/darmowe-pomoce-dydaktyczne/ 

https://lecibocian.pl/tag/darmowe-pomoce-dydaktyczne/
https://lecibocian.pl/tag/darmowe-pomoce-dydaktyczne/
https://lecibocian.pl/tag/darmowe-pomoce-dydaktyczne/
https://lecibocian.pl/tag/darmowe-pomoce-dydaktyczne/
https://lecibocian.pl/tag/darmowe-pomoce-dydaktyczne/


ZASOBY 

https://rodzicielskieinspiracje.pl/do-druku/karty-pracy/ 

https://rodzicielskieinspiracje.pl/do-druku/karty-pracy/
https://rodzicielskieinspiracje.pl/do-druku/karty-pracy/
https://rodzicielskieinspiracje.pl/do-druku/karty-pracy/
https://rodzicielskieinspiracje.pl/do-druku/karty-pracy/
https://rodzicielskieinspiracje.pl/do-druku/karty-pracy/


ZASOBY 

https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentatio
n-narzedziownik-dd 

https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd


ZASOBY 

https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentatio
n-narzedziownik-dd 

http://gridzzly.com/ 
 

Generator kart w kratkę, linię, kropki … . 

https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
https://view.genial.ly/5dc8138e03986d0f38309470/presentation-narzedziownik-dd
http://gridzzly.com/


ZASOBY 

https://krazydad.com/mazes/ 
 

Generator labiryntów. 

https://krazydad.com/mazes/


ZASOBY 

http://www.theschoolbell.com/Links/Dolch/Directions/gameboards.html 
  

Generator plansz do gier planszowych. 

http://www.theschoolbell.com/Links/Dolch/Directions/gameboards.html


ZASOBY 

https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp 
 

Generator wycinków z gazet. 

https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp


ZASOBY 

https://www.festisite.com/text-layout/spiral/ 
 

Generator napisów spiralnych.  

https://www.festisite.com/text-layout/spiral/
https://www.festisite.com/text-layout/spiral/
https://www.festisite.com/text-layout/spiral/


ZASOBY 

http://typo.polona.pl/pl/ 
 

http://typo.polona.pl/pl/


ZASOBY 

https://view.genial.ly/5e9c379af69c430d8261e8f8?fbclid=IwAR3YozNarY8YCU
3wyvWIeZ4oIdCMQDonch0Ig8bjWMorgSnEuAOPtIyPJso 
 

https://view.genial.ly/5e9c379af69c430d8261e8f8?fbclid=IwAR3YozNarY8YCU3wyvWIeZ4oIdCMQDonch0Ig8bjWMorgSnEuAOPtIyPJso
https://view.genial.ly/5e9c379af69c430d8261e8f8?fbclid=IwAR3YozNarY8YCU3wyvWIeZ4oIdCMQDonch0Ig8bjWMorgSnEuAOPtIyPJso


ZASOBY 

https://sketchtoy.com/ 
 

 

https://sketchtoy.com/


ZASOBY 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_alphabet.htm?Xlan
guage=english&linkback=../../education/alphabet/index.htm 
 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_alphabet.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/alphabet/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_alphabet.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/alphabet/index.htm


ZASOBY 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_mirror.htm?Xla
nguage=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm 
 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_mirror.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_mirror.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm


ZASOBY 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_shapes.htm?Xl
anguage=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm 
 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_shapes.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_shapes.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/kindergarten/index.htm


ZASOBY 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/matrix_shape_c
olor.htm?Xlanguage=english&linkback=../../../education/kindergarte
n/index.htm 
 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/matrix_shape_color.htm?Xlanguage=english&linkback=../../../education/kindergarten/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/matrix_shape_color.htm?Xlanguage=english&linkback=../../../education/kindergarten/index.htm
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/matrix_shape_color.htm?Xlanguage=english&linkback=../../../education/kindergarten/index.htm


ZASOBY 

https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_animals.htm?Xlangu
age=english&linkback=../../education/games/index.htm 
 

https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_animals.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/games/index.htm
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_animals.htm?Xlanguage=english&linkback=../../education/games/index.htm


ZASOBY 

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator1.html 
 

http://nowoczesnenauczanie.edu.pl/generator1.html


ZASOBY 

https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/p/film.html 
 

https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/p/film.html
https://edukacjawczesnoszkolna1.blogspot.com/p/film.html


ZASOBY 

https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles 
 

Wirtualne puzzle. 

https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles
https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles
https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles
https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles
https://tidou.fr/4-6-ans/puzzles


ZASOBY 

 

 

https://view.genial.ly/5e9e1939d400980db17911a6/interactive 
-content-interaktywne-tablice-genially 
 

https://view.genial.ly/5e9e1939d400980db17911a6/interactive-content-interaktywne-tablice-genially
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https://view.genial.ly/5e9e1939d400980db17911a6/interactive-content-interaktywne-tablice-genially
https://view.genial.ly/5e9e1939d400980db17911a6/interactive-content-interaktywne-tablice-genially


ZASOBY 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd- 
AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4 
VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E#slide=id.g27b693dca5_0_261 
 

Zbiór narzędzi na tablicę interaktywną. 

https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E
https://docs.google.com/presentation/d/1jadIg9nk64U9gWtj4QEbd-AEzVtCXQeH-y44LPXlF3M/present?fbclid=IwAR3jBfLk9sEJvfsvQJimq4VMAdwgaIkIi54N8tM2y2YLKqcYiE8AW3tO40E


ZASOBY 

Dziękuję 





http://muzykotekaszkolna.pl/ 

 

    Muzykoteka szkolna – serwis 

przekazujący wiedzę o muzyce. 

http://muzykotekaszkolna.pl/


Platforma 

Cybernuta ma na celu 

rozpowszechnić i ułatwić 

proces nauki muzyki. 

Gotowe konspekty lekcji, 

oparte na autorskim 

pomyśle, mają wspomóc 

nauczycieli w procesie 

edukacji muzycznej. 

Platforma jest bezpłatna dla 

użytkowników i można bez 

ograniczeń korzystać z 

zawartych konspektów, 

autorskich animacji, ćwiczeń 

muzycznych oraz specjalnie 

skomponowanych utworów. 

Lekcje odbywają się na 

platformie, a wszelkie pomoce 

dydaktyczne odtwarzane są w 

czasie rzeczywistym trwania 

lekcji. 

https://cybernuta.pl/ 

 

https://cybernuta.pl/


https://www.youtube.com 

/watch?v=1Co_f_q_6Xo&fbclid 

=IwAR3Siqs5D-HJKv67qWaG22kq 

PNoVbJti7FJNHiUzzlUBP96D1 

zhi5TmRqWU 

 

Teoria muzyki dla dzieci 

https://www.youtube.com/


https://musiclab.chromeexperiments.com/Shared-Piano/#DL6kDcMHi 

 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Shared-Piano/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Shared-Piano/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Shared-Piano/


https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

 

Muzyczne eksperymentowanie. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments


https://www.youtube.com

/watch?v=hcpM0yN7p0c 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=HH11YzMHKqQ 

 

MUZYKA KLASYCZNA 

https://www.youtube.com/watch?v=hcpM0yN7p0c
https://www.youtube.com/watch?v=hcpM0yN7p0c
https://www.youtube.com/watch?v=HH11YzMHKqQ
https://www.youtube.com/watch?v=HH11YzMHKqQ


MUZYKA KLASYCZNA 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA


https://www.youtube.com/watch?v=3HSRIDtwsfM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HSRIDtwsfM


 

https://www.youtube.com/watch?v=3kL87ByS_h8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3kL87ByS_h8
https://www.youtube.com/watch?v=3kL87ByS_h8


Muzyka 

 Muzyka klasyczna dla małego dziecka   

http://www.muzykabobasa.pl/opisplyty-his0104.html 

 Muzyka klasyczna dla dzieci   

https://www.youtube.com/watch?v=eneTwbg5tMA 

 Kołysanki   

https://www.youtube.com/watch?v=Fvsw-9mO5bc 

 Kołysanki , usypianki 

https://www.youtube.com/watch?v=MQp61xvFo8c 

 Najpiękniejsze usypianki  

https://www.youtube.com/watch?v=KRAM95B_HIo 

 

http://www.muzykabobasa.pl/opisplyty-his0104.html
http://www.muzykabobasa.pl/opisplyty-his0104.html
http://www.muzykabobasa.pl/opisplyty-his0104.html
http://www.muzykabobasa.pl/opisplyty-his0104.html
http://www.muzykabobasa.pl/opisplyty-his0104.html
https://www.youtube.com/watch?v=eneTwbg5tMA
https://www.youtube.com/watch?v=Fvsw-9mO5bc
https://www.youtube.com/watch?v=Fvsw-9mO5bc
https://www.youtube.com/watch?v=Fvsw-9mO5bc
https://www.youtube.com/watch?v=Fvsw-9mO5bc
https://www.youtube.com/watch?v=MQp61xvFo8c
https://www.youtube.com/watch?v=MQp61xvFo8c
https://www.youtube.com/watch?v=KRAM95B_HIo
https://www.youtube.com/watch?v=KRAM95B_HIo


Muzyka 

Gramy na instrumentach: 

 
o https://www.musicca.com/pl/metronom 

o https://www.musicca.com/pl/pianino 

o https://www.musicca.com/pl/gitara 

o https://www.musicca.com/pl/gitara-basowa 

o https://www.youtube.com/watch?v=Hh0HFR9O5EA&feature=youtu.

be 

o https://www.youtube.com/watch?v=Yru_bMfiCyI&feature=youtu.be 

 

 

https://www.musicca.com/pl/metronom
https://www.musicca.com/pl/metronom
https://www.musicca.com/pl/pianino
https://www.musicca.com/pl/gitara
https://www.musicca.com/pl/gitara-basowa
https://www.musicca.com/pl/gitara-basowa
https://www.musicca.com/pl/gitara-basowa
https://www.youtube.com/watch?v=Hh0HFR9O5EA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hh0HFR9O5EA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Hh0HFR9O5EA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yru_bMfiCyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yru_bMfiCyI&feature=youtu.be


Muzyka 

Zabawy z muzyką 
Podkład muzyczny do zabaw Wysoko nisko 
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oK 

I&feature=youtu.be 

Śpiewające Brzdące Wesoło smutno 
https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

Śpiewające Brzdące Muzyczne stop 
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g 

Musicograma 
https://www.youtube.com/watch?v=VGHJmR47z74&fbcli 

d=IwAR22sjbz3GkSYqLjtFqyivQhEPuISNf6RqXcPeYUcBuA2R2 

udSJ5JDCirI 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E5PsRoi8oKI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y
https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g
https://www.youtube.com/watch?v=VGHJmR47z74&fbclid=IwAR22sjbz3GkSYq-LjtFqyivQhEPuISNf6RqXcPeYUcBuA2R2udSJ5JDCirI
https://www.youtube.com/watch?v=VGHJmR47z74&fbclid=IwAR22sjbz3GkSYq-LjtFqyivQhEPuISNf6RqXcPeYUcBuA2R2udSJ5JDCirI
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https://www.youtube.com/watch?v=VGHJmR47z74&fbclid=IwAR22sjbz3GkSYq-LjtFqyivQhEPuISNf6RqXcPeYUcBuA2R2udSJ5JDCirI


Muzyka 

Rytmika, np.: 
 

 

 Zabawy muzyczne dla dzieci z cyklu „Zabawy dywanowe” - Jeże 
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls 

 

 Zabawy muzyczne dla dzieci z cyklu „Zabawy dywanowe” - Rowerek 
https://www.youtube.com/watch?v=D6IK5J7jl20 

 

 Zabawa rytmiczna „Idzie pająk” – metoda aktywnego słuchania muzyki 
https://www.youtube.com/watch?v=9tmrFyr0oSo 

 

 Zabawa z kubeczkami 
https://www.youtube.com/watch?v=nsq1Gbkmq1M 

 

 Zabawa rytmiczno-graficzna 
https://www.youtube.com/watch?v=Rfi58lBlQzU 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
https://www.youtube.com/watch?v=4XPgOLV-5ls
https://www.youtube.com/watch?v=D6IK5J7jl20
https://www.youtube.com/watch?v=D6IK5J7jl20
https://www.youtube.com/watch?v=9tmrFyr0oSo
https://www.youtube.com/watch?v=9tmrFyr0oSo
https://www.youtube.com/watch?v=nsq1Gbkmq1M
https://www.youtube.com/watch?v=nsq1Gbkmq1M
https://www.youtube.com/watch?v=nsq1Gbkmq1M
https://www.youtube.com/watch?v=Rfi58lBlQzU


 Piosenki dla dzieci 

Jedzie pociąg z daleka 

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY&fe 

ature=youtu.be 

Koła autobusu kręcą się 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA&f 

eature=youtu.be 

Jadą, jadą misie 

https://www.youtube.com/watch?v=bLzN4rte0Yk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bLzN4rte0Yk


https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3

qlqs&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs&feature=youtu.be


https://www.youtube.com/watch?v=SYPFco9Jt7E 

 

Piosenki dla przedszkolaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=SYPFco9Jt7E


https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=smok+edzio 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smok+edzio
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smok+edzio
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smok+edzio
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smok+edzio
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smok+edzio


https://www.google.com/search?ei=myHVX8CJHKT5qwHYupLIBg&q=Bajlandia+TV+-
+Piosenki&oq=BAJLANDIA&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABBHMgQIABBHMgQIA
BBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGD0N2gAcAJ4AIAB
AIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab 



https://www.google.com/search?q=smokedzio&oq=smok&aqs=chrome.0.

69i59j69i57j0i433j0i131i433j46j0i433l3.3173j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

https://www.google.com/search?q=smokedzio&oq=smok&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433j0i131i433j46j0i433l3.3173j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=smokedzio&oq=smok&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433j0i131i433j46j0i433l3.3173j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=smokedzio&oq=smok&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433j0i131i433j46j0i433l3.3173j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=smokedzio&oq=smok&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433j0i131i433j46j0i433l3.3173j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8


https://www.google.com/search?q=bobasy+tv+piosenki&oq=BOB

ASY+TV&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30l2j0i10i22i30.11454j0j7&source

id=chrome&ie=UTF-8 

 

https://www.google.com/search?q=bobasy+tv+piosenki&oq=BOBASY+TV&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30l2j0i10i22i30.11454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=bobasy+tv+piosenki&oq=BOBASY+TV&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30l2j0i10i22i30.11454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=bobasy+tv+piosenki&oq=BOBASY+TV&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30l2j0i10i22i30.11454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=bobasy+tv+piosenki&oq=BOBASY+TV&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30l2j0i10i22i30.11454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=bobasy+tv+piosenki&oq=BOBASY+TV&aqs=chrome.1.69i57j0j0i22i30l2j0i10i22i30.11454j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Taniec dla przedszkolaków 



https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4&feature=youtu.be


https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq= 

%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741 

j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq=%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq=%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq=%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq=%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq=%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq=%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%C5%9Bpiewanki+tv+youtube&oq=%C5%9Bpiewankitv&aqs=chrome.3.69i57j0i7i30l4j0i13j0i7i30j69i61.3741j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8


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

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


https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w


Zajęcia ruchowe 

Platforma rozrywki ruchowej  

dla dzieci Fitty Kid. 
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+roz 

rywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+roz 

rywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chro 

me&ie=UTF-8 

 

https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&oq=Zaj%C4%99cia+ruchowe+Platforma+rozrywki+ruchowej+dla+dzieci+Fitty+Kid&aqs=chrome..69i57.507j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Gimnastyka przy muzyce – np.: 4 kolejne lekcje. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U 

 https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

 https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


http://www.puzzledladziecionline.pl/ 
 

http://www.puzzledladziecionline.pl/


https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/dla-dzieci 

https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/dla-dzieci
https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/dla-dzieci
https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/dla-dzieci


https://www.miniminiplus.pl/bing/gry/bing-puzzle 

https://www.miniminiplus.pl/bing/gry/bing-puzzle
https://www.miniminiplus.pl/bing/gry/bing-puzzle
https://www.miniminiplus.pl/bing/gry/bing-puzzle


http://m.puzzleonline.eu/puzzlebajki.php 

http://m.puzzleonline.eu/puzzlebajki.php


http://www.ipuzzle.pl/ 

http://www.ipuzzle.pl/


https://klikankowo.jimdofree.com/ 

https://klikankowo.jimdofree.com/


https://klikankowo.jimdofree.com/zasoby-genially 

https://klikankowo.jimdofree.com/zasoby-genially/
https://klikankowo.jimdofree.com/zasoby-genially/
https://klikankowo.jimdofree.com/zasoby-genially/


https://anglomaniacy.pl/ 

 

https://anglomaniacy.pl/


http://www.english-4kids.com/index.html 
 

Strona  internetowa  dedykowana  dla  rodziców  i  nauczycieli  

próbujących  wspomóc  swoje  dzieci w  nauce  języka  

angielskiego.  Materiały  zostały podzielone  na  dwie  kategorie  

dla  Nauczycieli  i Rodziców.  Materiały  zgromadzone  na  tej  

stronie zostały przygotowane przez nauczycieli o dużym   

doświadczeniu.  

http://www.english-4kids.com/index.html
http://www.english-4kids.com/index.html
http://www.english-4kids.com/index.html
http://www.english-4kids.com/index.html


https://www.starfall.com/h/ 
 

https://www.starfall.com/h/


https://www.abcya.com/ 
 

https://www.abcya.com/


https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g&lis

t=PLAH5f4r7ahzxBJ-RULqecr45XVoeKRn4a&index=2 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g&list=PLAH5f4r7ahzxBJ-RULqecr45XVoeKRn4a&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g&list=PLAH5f4r7ahzxBJ-RULqecr45XVoeKRn4a&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g&list=PLAH5f4r7ahzxBJ-RULqecr45XVoeKRn4a&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g&list=PLAH5f4r7ahzxBJ-RULqecr45XVoeKRn4a&index=2


https://www.eslflashcards.com/ 

 

https://www.eslflashcards.com/


https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38e

e87/presentation-aggy-ang-przedszkole 
 

https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole
https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole
https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole
https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole
https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole
https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole
https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole
https://view.genial.ly/5e74d47f8979200dae38ee87/presentation-aggy-ang-przedszkole


https://www.youtube.com/watch?v=leJ4gh_H4t4&list

=PLieGE089x77ANs8g4t2GCvCpsSCzlyeNa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=leJ4gh_H4t4&list=PLieGE089x77ANs8g4t2GCvCpsSCzlyeNa
https://www.youtube.com/watch?v=leJ4gh_H4t4&list=PLieGE089x77ANs8g4t2GCvCpsSCzlyeNa


http://www.kolorowe-obrazki.pl/ 

 

http://www.kolorowe-obrazki.pl/
http://www.kolorowe-obrazki.pl/
http://www.kolorowe-obrazki.pl/


http://proliberis.org/dla-dzieci/ 
 

http://proliberis.org/dla-dzieci/
http://proliberis.org/dla-dzieci/
http://proliberis.org/dla-dzieci/


 
 

https://www.youtube.com/channel/UC7QXmpkGHKKSNx4RPKxF6Iw 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7QXmpkGHKKSNx4RPKxF6Iw


https://kiddoland.pl/o-kiddoland 

 

https://kiddoland.pl/o-kiddoland
https://kiddoland.pl/o-kiddoland
https://kiddoland.pl/o-kiddoland


https://www.youtube.com/watch?v=JZXx1XykkhM&list

=PL3C8lRt_z7I3kaJy-NzBRo83lIuE0g9Wi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JZXx1XykkhM&list=PL3C8lRt_z7I3kaJy-NzBRo83lIuE0g9Wi
https://www.youtube.com/watch?v=JZXx1XykkhM&list=PL3C8lRt_z7I3kaJy-NzBRo83lIuE0g9Wi
https://www.youtube.com/watch?v=JZXx1XykkhM&list=PL3C8lRt_z7I3kaJy-NzBRo83lIuE0g9Wi
https://www.youtube.com/watch?v=JZXx1XykkhM&list=PL3C8lRt_z7I3kaJy-NzBRo83lIuE0g9Wi


https://www.youtube.com/channel/UCDLwL9_HDYC9C4SvKVxxPyg/
videos 
 

https://www.youtube.com/channel/UCDLwL9_HDYC9C4SvKVxxPyg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCDLwL9_HDYC9C4SvKVxxPyg/videos


https://www.quizme.pl/quizy-dla-dzieci 

 

https://www.quizme.pl/quizy-dla-dzieci
https://www.quizme.pl/quizy-dla-dzieci
https://www.quizme.pl/quizy-dla-dzieci
https://www.quizme.pl/quizy-dla-dzieci
https://www.quizme.pl/quizy-dla-dzieci


https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/ 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/
https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/
https://www.e-kolorowanki.eu/owoce/


http://tajemniczakuchnia.pl/ 
 

http://tajemniczakuchnia.pl/


https://www.kolorowankionline.net/szczesliwe-gruszki-i-jablko 

 

https://www.kolorowankionline.net/szczesliwe-gruszki-i-jablko
https://www.kolorowankionline.net/szczesliwe-gruszki-i-jablko
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https://www.kolorowankionline.net/szczesliwe-gruszki-i-jablko
https://www.kolorowankionline.net/szczesliwe-gruszki-i-jablko


https://etechnologie.pl/kolorowanki/  

 



http://www.dziecionline.pl/maluch/ 

 

http://www.dziecionline.pl/maluch/


 

  
 

http://www.debinski.edu.pl/ 
 

http://www.debinski.edu.pl/


  
 

https://zdobywcywiedzy.pl/ 
 

https://zdobywcywiedzy.pl/


  
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/ciufciapl-

edukacyjne-zaba/dmobanconepaohfngkhbdmjcimklohic?hl=pl 
 

https://chrome.google.com/webstore/detail/ciufciapl-edukacyjne-zaba/dmobanconepaohfngkhbdmjcimklohic?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/ciufciapl-edukacyjne-zaba/dmobanconepaohfngkhbdmjcimklohic?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/ciufciapl-edukacyjne-zaba/dmobanconepaohfngkhbdmjcimklohic?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/ciufciapl-edukacyjne-zaba/dmobanconepaohfngkhbdmjcimklohic?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/ciufciapl-edukacyjne-zaba/dmobanconepaohfngkhbdmjcimklohic?hl=pl


 
 

https://www.buliba.pl/ 

 

https://www.buliba.pl/


https://www.dobreprogramy.pl/sebran-s-

abc,program,windows,6628217713387649 

 

Sebran (po szwedzku Zebra) to sympatyczny program edukacyjny  

dla dzieci.  

Poprzez różnorodne, proste gry pomaga w nauce liczenia, 

dodawania, odejmowania, mnożenia, zapamiętywania, kojarzenia, 

poznawania liter alfabetu, czytania itd. 

 

https://www.dobreprogramy.pl/sebran-s-abc,program,windows,6628217713387649
https://www.dobreprogramy.pl/sebran-s-abc,program,windows,6628217713387649
https://www.dobreprogramy.pl/sebran-s-abc,program,windows,6628217713387649
https://www.dobreprogramy.pl/sebran-s-abc,program,windows,6628217713387649
https://www.dobreprogramy.pl/sebran-s-abc,program,windows,6628217713387649


 
 

https://www.grydladzieci.pl/ 

 

https://www.grydladzieci.pl/


https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/


https://www.lulek.tv/ 
 

https://www.lulek.tv/


  
 

https://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php 
 

https://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
https://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
https://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
https://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
https://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php


Dziękuję 





 
 

https://babadum.com/play/ 

 

Zabawy na poznanie słów. 

https://babadum.com/play/


https://wolnelektury.pl/ 
 

https://wolnelektury.pl/


https://berek.jimdofree.com/aplikacje/ 

Aplikacje do nauki czytania i pisania. 

https://berek.jimdofree.com/aplikacje/


Aplikacje do nauki czytania: 
 https://www.pszczolka.online/homepage/login 

 

 https://dzieciakiwdomu.pl/2019/02/poznajcie-z-nami-
pszczolke-aplikacje-dla-dzieci-do-nauki-czytania.html 

 

 https://www.sosrodzice.pl/iojczysty-bezplatna-
aplikacja-dla-dzieci-wieku-5-8/ 

 

 https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/aplikacje/
duolingo-abc-nowa-aplikacja-dla-dzieci-do-nauki-
czytania-i-pisania/gcsrf33 

 
 https://www.androidlista.pl/item/android-

apps/665412/nauka-czytania-metoda-sylabowa/ 

https://www.pszczolka.online/homepage/login
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Czytanie: 
 https://learningapps.org/view766361 

 https://learningapps.org/view1659446 

 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25d1d0a7d59e 

 http://learningapps.org/watch?v=paoj2rgan16 

 https://learningapps.org/view468126 

 http://learningapps.org/watch?v=pqwp7cnbk16 

 https://learningapps.org/view468126 

 http://learningapps.org/watch?v=p7y2vgxy216 

 http://learningapps.org/watch?v=pcg3n6bya16 

 http://learningapps.org/watch?v=pdo41om8a01 

 http://learningapps.org/watch?v=pr06h45gc16 

 http://learningapps.org/watch?v=pqwp7cnbk16 

 

 

https://learningapps.org/view766361
https://learningapps.org/view1659446
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25d1d0a7d59e
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25d1d0a7d59e
http://learningapps.org/watch?v=paoj2rgan16
https://learningapps.org/view468126
http://learningapps.org/watch?v=pqwp7cnbk16
https://learningapps.org/view468126
http://learningapps.org/watch?v=p7y2vgxy216
http://learningapps.org/watch?v=pcg3n6bya16
http://learningapps.org/watch?v=pcg3n6bya16
http://learningapps.org/watch?v=pdo41om8a01
http://learningapps.org/watch?v=pr06h45gc16
http://learningapps.org/watch?v=pqwp7cnbk16


https://toolpaq.com/pl/generator_znakow_specjalnych/ 

Szyfrujemy … 

https://toolpaq.com/pl/generator_znakow_specjalnych/


https://www.gry.pl/gry/slowa 
 

https://www.gry.pl/gry/slowa


http://www.eyechartmaker.com/index.php  



https://www.youtube.com/channel/UCAQtxFU

sN1qvPNIJ6X5Zpxg 
 

Wspieramy czytanie … 

https://www.youtube.com/channel/UCAQtxFUsN1qvPNIJ6X5Zpxg
https://www.youtube.com/channel/UCAQtxFUsN1qvPNIJ6X5Zpxg


https://www.wierszedladzieci.pl/ 
 

Portal nagrodzony wieloma nagrodami.  

https://www.wierszedladzieci.pl/


http://audio-bajki.pl/pracownia 

http://audio-bajki.pl/pracownia
http://audio-bajki.pl/pracownia
http://audio-bajki.pl/pracownia


https://bajki-zasypianki.pl 
 

https://bajki-zasypianki.pl/
https://bajki-zasypianki.pl/
https://bajki-zasypianki.pl/


https://www.youtube.com/watch?v=E2NZSN1bebA&l

ist=PL3C8lRt_z7I0eMw50e0CoZ5fmUyWMq2dX 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E2NZSN1bebA&list=PL3C8lRt_z7I0eMw50e0CoZ5fmUyWMq2dX
https://www.youtube.com/watch?v=E2NZSN1bebA&list=PL3C8lRt_z7I0eMw50e0CoZ5fmUyWMq2dX


https://www.youtube.com/channel/UCd3CjPIGw8AofEuRnAP2otw 
 

https://www.youtube.com/channel/UCd3CjPIGw8AofEuRnAP2otw


https://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg 
 

https://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg


https://www.bajkowisko.pl/ 

 

https://www.bajkowisko.pl/


https://apps.apple.com/pl/app/sequences-preschool-

exercices/id597414563?l=pl 

https://apps.apple.com/pl/app/sequences-preschool-exercices/id597414563?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/sequences-preschool-exercices/id597414563?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/sequences-preschool-exercices/id597414563?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/sequences-preschool-exercices/id597414563?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/sequences-preschool-exercices/id597414563?l=pl


https://mathigon.org/tangram 
 

Tangram -  wirtualnie. 

https://mathigon.org/tangram


https://mathigon.org/polypad 

 

Tangram – wirtualnie. 

https://mathigon.org/polypad


Tangram – wirtualnie. 

https://toytheater.com/tangram/ 
 

https://toytheater.com/tangram/


https://www.digipuzzle.net/minigames/tangram/tangram 

_animals.htm?Xlanguage=english&linkback=../../educa 

 

 

https://www.digipuzzle.net/minigames/tangram/tangram_animals.htm?Xlanguage=english&linkback=../../educa
https://www.digipuzzle.net/minigames/tangram/tangram_animals.htm?Xlanguage=english&linkback=../../educa
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https://www.digipuzzle.net/minigames/tangram/tangram_animals.htm?Xlanguage=english&linkback=../../educa
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https://www.digipuzzle.net/minigames/tangram/tangram_animals.htm?Xlanguage=english&linkback=../../educa


Wirtualne puzzle. 

https://www.starfall.com/h/geometry/puzzles-easy/? 

 

https://www.starfall.com/h/geometry/puzzles-easy/
https://www.starfall.com/h/geometry/puzzles-easy/
https://www.starfall.com/h/geometry/puzzles-easy/


Zajęcia matematyczne – wirtualna pomoc. 

https://mathigon.org/polypad 
 

https://mathigon.org/polypad


https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/ 

Figury 

https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/
https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/
https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/


https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ 

Geoplan 

https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/


https://www.teacherled.com/iresources/numeracybasics/?re

source=geoboard 
 

Geoplan 

https://www.teacherled.com/iresources/numeracybasics/?resource=geoboard
https://www.teacherled.com/iresources/numeracybasics/?resource=geoboard


https://illuminations.nctm.org/tools/mlearner/ 

phase%20two/content/shape_tool/index.html 
 

Geometria – wirtualnie. 
 

https://illuminations.nctm.org/tools/mlearner/phase two/content/shape_tool/index.html
https://illuminations.nctm.org/tools/mlearner/phase two/content/shape_tool/index.html
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https://www.starfall.com/h/geometry/3D-space/?mg=m 

 

Wirtualna gra z figurami geometrycznymi 

przestrzennymi. 

https://www.starfall.com/h/geometry/3D-space/?mg=m
https://www.starfall.com/h/geometry/3D-space/?mg=m
https://www.starfall.com/h/geometry/3D-space/?mg=m


     https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/ 

 

Liczydło interaktywne. 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/


https://www.didax.com/apps/rekenrek/ 



https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/ 

Interaktywne klocki matematyczne. 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-pieces/


https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/ 
 

Żetony do nauki  liczenia. 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/


https://www.teacherled.com/iresources/addition/ad

dvisualise/ 
 

Liczymy. 

https://www.teacherled.com/iresources/addition/addvisualise/
https://www.teacherled.com/iresources/addition/addvisualise/


Liczymy – ćwiczenia wirtualne. 

https://www.didax.com/apps/ten-frame/ 
 

https://www.didax.com/apps/ten-frame/
https://www.didax.com/apps/ten-frame/
https://www.didax.com/apps/ten-frame/


https://www.didax.com/apps/two-color-counters/ 
 

Liczymy – ćwiczenia wirtualne. 
 

https://www.didax.com/apps/two-color-counters/
https://www.didax.com/apps/two-color-counters/
https://www.didax.com/apps/two-color-counters/
https://www.didax.com/apps/two-color-counters/
https://www.didax.com/apps/two-color-counters/


https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/ 
 

Liczymy – ćwiczenia wirtualne. 
 



https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/ 
 

Oś liczbowa. 

https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-line/


https://www.teacherled.com/iresources/symmetry/s

ymmetrycounters/ 

 

Oś symetrii. 

https://www.teacherled.com/iresources/symmetry/symmetrycounters/
https://www.teacherled.com/iresources/symmetry/symmetrycounters/


https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php 

 

Liczenie na czas. 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php


https://www.online-stopwatch.com/classroom-

timers/ 
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https://www.starfall.com/h/geometry/match-clocks/?mg=m 

 

Zegar. 

https://www.starfall.com/h/geometry/match-clocks/?mg=m
https://www.starfall.com/h/geometry/match-clocks/?mg=m
https://www.starfall.com/h/geometry/match-clocks/?mg=m


Ważymy wirtualnie. 

https://www.starfall.com/h/geometry/weigh-this/?mg=m 
 

https://www.starfall.com/h/geometry/weigh-this/?mg=m
https://www.starfall.com/h/geometry/weigh-this/?mg=m
https://www.starfall.com/h/geometry/weigh-this/?mg=m


https://www.matific.com/pl/pl/home/ 

https://www.matific.com/pl/pl/home/
https://www.matific.com/pl/pl/home/


https://www.worksheetworks.com/math.html  



https://www.toolsforeducators.com/ 



https://toytheater.com/ 
 

Warto poznać –  „kopalnia” wirtualnych  

materiałów edukacyjnych.   

https://toytheater.com/


http://toytheater.com/category/teacher-tools/ 

virtual-manipulatives/ 
 

 

Warto poznać –  „kopalnia” wirtualnych  

materiałów edukacyjnych.   
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https://www.digipuzzle.net/education/math-

count/index.htm 

 

PUZZLE 

https://www.digipuzzle.net/education/math-count/index.htm
https://www.digipuzzle.net/education/math-count/index.htm
https://www.digipuzzle.net/education/math-count/index.htm


https://etechnologie.pl/puzzle-1/index.html 



https://ktodotablicy.zs6sobieski.edu.pl/?fbclid=IwAR06BJZYvp9a77r

2oJ7Hj2gvd5314NYtxs8KvDVcDmwR8NzftKE81gfDJ_U 

 

https://ktodotablicy.zs6sobieski.edu.pl/?fbclid=IwAR06BJZYvp9a77r2oJ7Hj2gvd5314NYtxs8KvDVcDmwR8NzftKE81gfDJ_U
https://ktodotablicy.zs6sobieski.edu.pl/?fbclid=IwAR06BJZYvp9a77r2oJ7Hj2gvd5314NYtxs8KvDVcDmwR8NzftKE81gfDJ_U


https://www.novelgames.com/en/bouncing2/ 

 

https://www.novelgames.com/en/bouncing2/


http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/kostki-wirt.html 
 

Kostki wirtualne 

http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/kostki-wirt.html
http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/kostki-wirt.html
http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/kostki-wirt.html


Kostki do gry  - Aplikacje w Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?hl=pl&id=com.lt.pl

ayingdice 
 

https://play.google.com/store/apps/details?hl=pl&id=com.lt.playingdice
https://play.google.com/store/apps/details?hl=pl&id=com.lt.playingdice


https://pl.piliapp.com/random/dice/ 

RZUT KOSTKĄ 

https://pl.piliapp.com/random/dice/


https://toytheater.com/dice/ 
 

https://toytheater.com/dice/


https://toytheater.com/dice/ 
 

https://generujemy.pl/rzut_kostka 

 

https://toytheater.com/dice/


https://www.online-stopwatch.com/random-

number-generators/ 
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https://www.google.com/search?client=firefox-b- 

d&sxsrf=ALeKk033O2hJdwzn0s5_zQTJaMso0YC2mg%3A1605905077670&lei= 

tSq4X7G5KMGprgTQlr6oBg&q=Kostka%20do%20gry%20szablon&ved=2ahUK 

Ewjx58nN_pHtAhXBlIsKHVCLD2UQsKwBKAN6BAgQEAQ&biw=1280&bih=662 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk033O2hJdwzn0s5_zQTJaMso0YC2mg:1605905077670&lei=tSq4X7G5KMGprgTQlr6oBg&q=Kostka do gry szablon&ved=2ahUKEwjx58nN_pHtAhXBlIsKHVCLD2UQsKwBKAN6BAgQEAQ&biw=1280&bih=662
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk033O2hJdwzn0s5_zQTJaMso0YC2mg:1605905077670&lei=tSq4X7G5KMGprgTQlr6oBg&q=Kostka do gry szablon&ved=2ahUKEwjx58nN_pHtAhXBlIsKHVCLD2UQsKwBKAN6BAgQEAQ&biw=1280&bih=662
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk033O2hJdwzn0s5_zQTJaMso0YC2mg:1605905077670&lei=tSq4X7G5KMGprgTQlr6oBg&q=Kostka do gry szablon&ved=2ahUKEwjx58nN_pHtAhXBlIsKHVCLD2UQsKwBKAN6BAgQEAQ&biw=1280&bih=662


 

Propozycje gier z kośćmi 

http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/klasa-1.html 

http://rzut-kostka.gawarkiewicz.pl/ 

 

Matematyczne zabawy z wykorzystaniem  

kości i domina 
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne- 

zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php 

 

 

 

http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/klasa-1.html
http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/klasa-1.html
http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/klasa-1.html
http://www.kostkinamatmie.edu.pl/p/klasa-1.html
http://rzut-kostka.gawarkiewicz.pl/
http://rzut-kostka.gawarkiewicz.pl/
http://rzut-kostka.gawarkiewicz.pl/
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php
http://www.edukacja.edux.pl/p-20440-matematyczne-zabawy-z-wykorzystaniem-kosci.php


https://toytheater.com/dice/ 
 

https://www.senteacher.org/printables/freeworksheets/58/Twel

veSidedDice.html 

 

https://toytheater.com/dice/


https://pl.piliapp.com/random/wheel/ 

https://pl.piliapp.com/random/wheel/


http://www.zamiastkserowki.edu.pl/2020/03/generatory-kart-pracy.html 
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https://eduzabawy.com/gry-online/matematyczne/ 
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https://eduzabawy.com/gry-online/puzzle-matematyczne/ 
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https://eduzabawy.com/gry-online/tangram/ 

https://eduzabawy.com/gry-online/tangram/
https://eduzabawy.com/gry-online/tangram/
https://eduzabawy.com/gry-online/tangram/


https://www.matzoo.pl/ 

 

https://www.matzoo.pl/


https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

 

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/


Gry online, kolorowanki, piosenki dla dzieci w zakładce 

ROZRYWKA 

http://kulturalnyplaczabaw.pl/ 

 

http://kulturalnyplaczabaw.pl/


https://www.gry-matematyczne.pl/ 

 

https://www.gry-matematyczne.pl/
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https://www.gry-matematyczne.pl/


https://view.genial.ly/5e984e988a1e5e0e205790f2/interac

tive-image-zagadki-matematyczne-dla-przedszkolakow 
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https://view.genial.ly/5e7df807aafed90da99e3658/prese

ntation-matematyka-na-wesolo 
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https://view.genial.ly/5eb037ad49966b0d12b258b2/lear

ning-experience-challenges-matematyka-z-domino 
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https://view.genial.ly/5ea6aa48da73ac0d8b07d123/lear

ning-experience-challenges-opowiesc-matematyczna 
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http://learningapps.org/watch?v=p1sed88sc 
 

http://learningapps.org/watch?v=p1sed88sc


https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Preschool 
 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Preschool


https://sweetclipart.com/ 

Bank darmowych obrazów do wykorzystania. 



Dziękuję 


