
Polecane strony do nauki i zabawy z dziećmi: 

http://www.domowyprzedszkolak.pl/- baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, 

które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu oraz domu 

http://www.dla-dzieci.com.pl - strona zawiera łamigłówki, kolorowanki oraz gry 

edukacyjne 

https://eduzabawy.com/ - karty pracy, scenariusze, kolorowanki 

https://kiddoland.pl/ -gry i zabawy dla dzieci, nauka rysowania, kolorowanki, 

materiały edukacyjne 

https://szaloneliczby.pl/ - zadania i ćwiczenia z matematyki dla dzieci na poziomie 

przedszkola 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/- kolorowanki dla dzieci 

https://www.e-kolorowanki.eu/- kolorowanki dla dzieci 

https://mojedziecikreatywnie.pl/- zabawy dla dzieci, materiały dydaktyczne, pomysły 

na prace plastyczne, eksperymenty 

https://www.dzieckiembadz.pl/- ćwiczenia, gry do druku, materiały dydaktyczne 

https://drukowanka.pl/- kolorowanki dla dzieci 

https://supersimple.com/ - piosenki, aktywności do nauki języka angielskiego 

www.lulitulisie.pl – różnorodne pomysły dla przedszkolaków: karty z zadaniami, 

piosenki, bajki, piosenki 

http://matzoo.pl - zabawy i ćwiczenia  interaktywne 

http://krokotak.com/ -kreatywna zabawa papierem dla wszystkich. Zabawki z papieru 

3D 

dzieciakiwdomu.pl - kreatywne i edukacyjne gry i zabawy z dziećmi. 
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www.waszebajki.pl -strona z klasycznymi słuchowiskami dla dzieci w nowoczesnym 

wydaniu. Oprócz tego są zabawy, gdzie nasi milusińscy odkrywają dźwięki 

otaczającego nas świata, uczą się liczyć i poznawać instrumenty muzyczne. 

kolorowankidodruku.pl - do wyboru mnóstwo szablonów do pokolorowania - 

niektóre z opcją wydruku. 

www.eprzedszkolaki.pl – multimedialne gry edukacyjne, edukacyjne karty pracy, 

rozwój mowy i motoryki małej, materiały okolicznościowe, pomysły i inspiracje 

www.przedszkolankowo.pl – przedszkolne inspiracje 

http://wierszykidladzieci.pl/ - portal ze znanymi wierszykami m.in. Tuwima, 

Brzechwy czy Marii Konopnickiej do czytania i słuchania 

http://pisupisu.pl/- dla najmłodszych, starszych i tych całkiem dużych do nauki przez 

zabawę! Na stronie możemy zacząć naukę pisania na klawiaturze, znajdziemy słowne 

zabawy, bajki oraz gry edukacyjne. 

polalech.pl - znajdziesz tam barwne prezentacje polskich strojów regionalnych i 

narodowych, interaktywne gry i zabawy, a także materiały pdf do pobrania i 

wydrukowania 

www.bystredziecko.pl – strefa rodzica, zabawy dla dzieci, kolorowanki, łamigłówki 

www.bajkidoczytania.pl – edukacyjne bajki do czytania; historie i opowiadania dla 

dzieci, materiały edukacyjne, kolorowanki 

www.lulek.tv– gry i zabawy dla dzieci, nie tylko muzyczne 

www.sieciaki.pl – witryna stworzona przez Fundację Dzieci Niczyje. Na stronie 

dzieci poznają wirtualne postacie – Sieciaki, które przez zabawę uczą je bezpiecznie 

korzystać z Internetu 

http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php - różne strony dla dzieci - dziecięce gry i 

zabawy 
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