
 LEKTURY W FORMIE AUDIOBOOKÓW

Jeśli masz problem z dostępnością do lektur szkolnych, możesz bezpłatnie skorzystać z  kanału
Audiobooki  (  książki  do  słuchania),  na  którym  udostępniono  wiele  tytułów  w  formie
audiobooków. 

Wpisz w wyszukiwarkę  poniższy adres, a znajdziesz audiobooki dla uczniów

starszych.

https://padlet.com/marmon11/2s5wttxe8xkvrcvl

Wpisz w wyszukiwarkę  poniższy adres, a znajdziesz audiobooki dla
najmłodszych

https://padlet.com/marmon11/kv8t27npteaam5cn

https://padlet.com/marmon11/2s5wttxe8xkvrcvl
https://padlet.com/marmon11/kv8t27npteaam5cn


BIBLIOTEKA  SZKOLNA POLECA  CIEKAWE  STRONY DLA DZIECI
KLAS I-III

 https://www.lulek.tv/ 

Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy
poznawać godziny na zegarze.  Pokazujemy dzieciom nuty,  pomagamy
zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim.
Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. 
                                                               
            
                                     http://www.dla-dzieci.com.pl

Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki,
kolorowanki, gry edukacyjne.
                                                               

http://www.dla-dzieci.com.pl/
https://www.lulek.tv/


Portale ogólne:

https://www.lulek.tv/ 

Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy
miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy
dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. 
Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby,
a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.

http://www.buliba.pl 

Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci

http://www.dziecionline.pl

Gry i zabawy edukacyjne z różnych przedmiotów

http://www.dla-dzieci.com.pl

Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry 
edukacyjne.

RÓŻNE STRONY DLA DZIECI

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

Dziecięce gry i zabawy

http://pisupisu.pl 

Nauka pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Gry, zabawy, historyjki, materiały do słuchania i oglądania; dużo zadań interaktywnych; ćwiczenie 
wszystkich kompetencji językowych. Klasy 1-4 szkoły podstawowej. Starsi uczniowie klas 5-6 
mogą wykorzystać zasoby do powtórzenia i sprawdzenia swojej wiedzy z poprzednich etapów 
edukacyjnych.

https://www.anglomaniacy.pl/

Dużo ciekawych materiałów na ćwiczenie różnych kompetencji językowych w języku angielskim, 
dużo interaktywnych ćwiczeń. Klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz 4-6 szkoły podstawowej.

Starsi uczniowie klas 7-8 mogą wykorzystać zasoby do powtórzenia i sprawdzenia swojej wiedzy z 
poprzednich etapów edukacyjnych

https://www.anglomaniacy.pl/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://pisupisu.pl/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.dla-dzieci.com.pl/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.dziecionline.pl/
http://www.buliba.pl/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.lulek.tv/

