
LISTA INTERNETOWYCH INSPIRACJI,  
KTÓRE MOGĄ WSPIERAĆ EDUKACJĘ DOMOWĄ 

Edukacja przedszkolna  

  

  

obszar adres dodatkowe informacje

matematyka https://szaloneliczby.pl/ 
https://www.matzoo.pl/

Zadania, łamigłówki i quizy 
matematyczne 

inspiracje dla 
rodziców

https://www.eprzedszkolaki.pl/ karty pracy, zabawy, 
wspomaganie rozwoju

gry edukacyjne http://pisupisu.pl/ gry związane z treningiem 
umysłu, kolorami, kształtami, 
liczbami, alfabetem i cyframi 

zabawy ruchowe https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-
gimnastyczne-dla-przedszkolakow/?
fbclid=IwAR0Ntny3MhJeHTUUCMh8b90zIcO7JLfkj
KM77Emn6FvI56EidaE1UWzXBrM

zabawy gimnastyczne i 
ruchowe 

https://www.facebook.com/kraina.gagatka/?
ref=gs&__tn__=%2CdK-R-
R&eid=ARAn0Fdle1iNQCmvAE6QlpL-
dwL-2ixItRLGZfgfuj5bXMvwwjzYaU_atdWp2qR42S
elCwQJgJKJDIeL&fref=gs&dti=452289908830171&
hc_location=group

zajęcia ruchowe, fitness dla 
maluchów

plastyka https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-
plastyczne-przepisy/?
fbclid=IwAR2HgUAzkXgWp1R-
EqqGPhfqdXEAh68kQcCiUA-
y5ziyB1paAvWQxmfFthM

domowe masy plastyczne

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/prace-
plastyczne/

pomysły na zabawy 
plastyczne

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

https://www.youtube.com/channel/
UCvpJ9nJgQILlwHBpyxdFH8w 

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLlhZyF1MYsZ0WLZBfixiAZsKiMhNC0a0M 

bajki do słuchania

j.angielski h#ps://www.cambridgeenglish.org/pl/learning-english/
parents-and-children/ac8vi8es-for-children/

lekcje języka angielskiego

muzyka h#ps://www.musicca.com/pl/pianino?
=clid=iwar27t--8z6dbkvospwdyv3lfmdw87jroeuoig_ojbx
sa_tcycydue5clnwu

wirtualne pianino i gitara

https://szaloneliczby.pl/
https://www.matzoo.pl/
https://www.eprzedszkolaki.pl/
http://pisupisu.pl/
https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/?fbclid=IwAR0Ntny3MhJeHTUUCMh8b90zIcO7JLfkjKM77Emn6FvI56EidaE1UWzXBrM
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR2HgUAzkXgWp1R-EqqGPhfqdXEAh68kQcCiUA-y5ziyB1paAvWQxmfFthM


Edukacja wczesnoszkolna  

  

obszar adres dodatkowe informacje

edukacja 
matematyczna 
 

 

 

 

 

https://szaloneliczby.pl/ zadania, łamigłówki i quizy 
matematyczne 

https://www.matzoo.pl/ zadania, łamigłówki i quizy 
matematyczne 

https://matmag.pl/  
 

https://www.youtube.com/channel/
UC49eEyfnpKEFvYDyHtifEog/featured

lekcje matematyki pisemne lub do 
słuchania 

https://klikankowo.jimdofree.com/
edukacja-matematyczna/

poszerzenie umiejętności 
matematycznych 

https://klikankowo.jimdofree.com/
kodowanie/

zabawy związane z kodowaniem 

https://liblink.pl/EwrkwnUZMS kodowanie dla najmłodszych

edukacja 
polonistyczna  
 

 

 

https://klikankowo.jimdofree.com/
edukacja-polonistyczna/

ortografia, gramatyka, czytanie ze 
zrozumieniem 

https://www.dyktanda.net/ zabawa z ortografią 

https://wolnelektury.pl/ internetowy dostęp do 5571 utworów 
literackich.

https://dyktanda.online/app/ rozwiązywanie dyktand

edukacja 
przyrodnicza 
 

http://innowacja.sfera.lublin.pl/
index.html?
fbclid=IwAR33GfJGrbY0t6NJiav04VgLS-
p_rc3BptxRmPgmct-
FpvQpGXPGTyr4EcU#subjects

wyjaśnienie zjawisk przyrodniczych- np. 
skąd się bierze deszcz? Jak powstaje 
tęcza?

https://klikankowo.jimdofree.com/
edukacja-spo%C5%82eczna-
przyrodnicza/

interaktywne lekcje przyrody 

j.angielski http://innowacja.sfera.lublin.pl/
index.html?
fbclid=IwAR33GfJGrbY0t6NJiav04VgLS-
p_rc3BptxRmPgmct-
FpvQpGXPGTyr4EcU#subjects

nauka języka przez zabawę

https://www.cambridgeenglish.org/pl/
learning-english/parents-and-children/
activities-for-children/

muzyka https://klikankowo.jimdofree.com/
muzykowanie-na-ekranie/

muzyczne zabawy i wirtualne 
instrumenty 

https://www.musicca.com/pl/pianino?
fbclid=iwar27t--8z6dbkvospwdyv3lfmdw8
7jroeuoig_ojbxsa_tcycydue5clnwu

wirtualne pianino i gitara

https://szaloneliczby.pl/
https://www.matzoo.pl/
https://matmag.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC49eEyfnpKEFvYDyHtifEog/featured
https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-matematyczna/
https://klikankowo.jimdofree.com/kodowanie/
https://liblink.pl/EwrkwnUZMS
https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-polonistyczna/
https://www.dyktanda.net/
https://wolnelektury.pl/
https://dyktanda.online/app/
http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html?fbclid=IwAR33GfJGrbY0t6NJiav04VgLS-p_rc3BptxRmPgmct-FpvQpGXPGTyr4EcU#subjects
https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-spo%25C5%2582eczna-przyrodnicza/
http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html?fbclid=IwAR33GfJGrbY0t6NJiav04VgLS-p_rc3BptxRmPgmct-FpvQpGXPGTyr4EcU#subjects
https://klikankowo.jimdofree.com/muzykowanie-na-ekranie/


edukacja 
plastyczna 
 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/
kolorowanki/kultura-sztuka/slynne-
obrazy?
fbclid=IwAR1FGdrMIvWKOujaE6nMhCqJ
I3T-
Pvt2K5Guw0RD9KINPiVhK8SWRmU93
GQ

słynne obrazy - kolorowanki 

http://www.supercoloring.com/pl/sections/
jak-rysowac

lekcje rysunku

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-
z-papieru/paper-toys

papierowe zabawki

https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-
sensoryczne-plastyczne-przepisy/?
fbclid=IwAR2HgUAzkXgWp1R-
EqqGPhfqdXEAh68kQcCiUA-
y5ziyB1paAvWQxmfFthM

domowe masy plastyczne - przepisy

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/
prace-plastyczne/

pomysły na zabawy plastyczne

j.niemiecki http://innowacja.sfera.lublin.pl/
index.html?
fbclid=IwAR33GfJGrbY0t6NJiav04VgLS-
p_rc3BptxRmPgmct-
FpvQpGXPGTyr4EcU#subjects 

nauka języka przez zabawę

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/
uebungen_a1/sa1_uebungen_index.htm

materiały do nauki języka

https://www.planet-schule.de/sf/filme-
online.php?
reihe=1419&film=10005&seite=2#result

nagrane lekcje 

zajęcia 
komputerowe 

https://klikankowo.jimdofree.com/
zaj%C4%99cia-komputerowe/

zadania poszerzające kompetencje 
komputerowe

WF https://www.youtube.com/channel/
UCg6dz7rBMRLlZTLwzMaSXoA

lekcje wychowania fizycznego w 
warunkach domowych

https://damianrudnik.com/wfwdomu/?
fbclid=IwAR07VKcokCY1ucrAtw0SJGy6
TnSjVhx6quad-
CC6fTVRo5E4arIyalwHh0U

https://www.facebook.com/
kraina.gagatka/?ref=gs&__tn__=%2CdK-
R-R&eid=ARAn0Fdle1iNQCmvAE6QlpL-
dwL-2ixItRLGZfgfuj5bXMvwwjzYaU_atd
Wp2qR42SelCwQJgJKJDIeL&fref=gs&dti
=452289908830171&hc_location=group

zajęcia ruchowe online 

edukacja 
historyczna 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=134&v=2DrXgj1NwN8&fe
ature=emb_logo

animowana historia Polski

religia https://www.youtube.com/watch?
v=zXG_Lqc2XfU

Triduum Paschalne – Moda na Boga 

Dodatkowe strony 

gry edukacyjne http://pisupisu.pl/ gry edukacyjne dla klas 1-3

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/slynne-obrazy?fbclid=IwAR1FGdrMIvWKOujaE6nMhCqJI3T-Pvt2K5Guw0RD9KINPiVhK8SWRmU93GQ
http://www.supercoloring.com/pl/sections/jak-rysowac
http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/paper-toys
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR2HgUAzkXgWp1R-EqqGPhfqdXEAh68kQcCiUA-y5ziyB1paAvWQxmfFthM
http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html?fbclid=IwAR33GfJGrbY0t6NJiav04VgLS-p_rc3BptxRmPgmct-FpvQpGXPGTyr4EcU#subjects
https://klikankowo.jimdofree.com/zaj%25C4%2599cia-komputerowe/
https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU
http://pisupisu.pl/


  

  

Edukacja w klasach 4-8 

  

Nela Mała 
reporterka

https://vod.tvp.pl/website/nela-mala-
reporterka,13364434?
fbclid=IwAR0b03BhGPuahKznFD0xtYfLg
2RlHTJcN0XlwtwBi9qz47jaHWd3jHNeXX
E

Nela podróżuje po świecie

Uniwersytet dzieci https://www.youtube.com/channel/
UCqkcIxFQInAHjsE-Rv8WoFA?
fbclid=IwAR1M9dhuehXrKNNRhahLHior
QLV9DZEH_Z-_tiM_lkltUGND-
U9Kv7h8FBc

kanał, gdzie poruszana jest wiedza ze 
wszystkich dziedzin nauki 

Bystre dziecko- 
wczesna edukacja

http://bystredziecko.pl/ zabawa i edukacja na wczesnym etapie 
szkolnym

Wczesnoszkolni https://wczesnoszkolni.pl/ karty pracy i  inspiracje plastyczne dla 
najmłodszych

Materiały 
edukacyjne

https://www.learnetic.pl/lista-
nieodplatnych-materialow-edukacyjnych-
na-platformie-dzwonek-pl-
aktualizowane/?
fbclid=IwAR1cgpODXIcioqXHHR14CzkS
TxEZd4n4y5T8s7fLgRZqfJMTAsww5yRl
aGw

lista nieodpłatnych materiałów 
edukacyjnych na platformie dzwonek.pl 
 

obszar adres dodatkowe informacje

matematyka https://matmag.pl/  
 

https://www.youtube.com/channel/
UC49eEyfnpKEFvYDyHtifEog/featured

lekcje matematyki pisemne lub 
do słuchania 

matzoo.pl 
szaloneliczby.pl

zabawy matematyczne

https://pistacja.tv/ wideo lekcje z matematyki

j.polski 
 

 

 

https://www.dyktanda.net/ zabawa z ortografią

https://wolnelektury.pl/ Internetowy dostęp do  
utworów literackich.

https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3835-trzy-
miliony-obiektow-udostepniono-w-cyfrowej-
bibliotece-narodowej-polona.html?fbclid=IwAR3B-
MQ62Yudsa047I7l4OGCzDzhdhU4bSbVri_o1p2jP
obBfyCvMq2PIrQ

biblioteka cyfrowa

https://dyktanda.online/app/ rozwiązywanie dyktand

informatyka  
 

 

https://www.canva.com/ internetowe narzędzie 
umożliwiające tworzenie 
projektów graficznych

https://vod.tvp.pl/website/nela-mala-reporterka,13364434?fbclid=IwAR0b03BhGPuahKznFD0xtYfLg2RlHTJcN0XlwtwBi9qz47jaHWd3jHNeXXE
https://www.youtube.com/channel/UCqkcIxFQInAHjsE-Rv8WoFA?fbclid=IwAR1M9dhuehXrKNNRhahLHiorQLV9DZEH_Z-_tiM_lkltUGND-U9Kv7h8FBc
http://bystredziecko.pl/
https://wczesnoszkolni.pl/
https://www.learnetic.pl/lista-nieodplatnych-materialow-edukacyjnych-na-platformie-dzwonek-pl-aktualizowane/?fbclid=IwAR1cgpODXIcioqXHHR14CzkSTxEZd4n4y5T8s7fLgRZqfJMTAsww5yRlaGw
https://matmag.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC49eEyfnpKEFvYDyHtifEog/featured
http://matzoo.pl
http://szaloneliczby.pl
https://www.dyktanda.net/
https://wolnelektury.pl/
https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/3835-trzy-miliony-obiektow-udostepniono-w-cyfrowej-bibliotece-narodowej-polona.html?fbclid=IwAR3B-MQ62Yudsa047I7l4OGCzDzhdhU4bSbVri_o1p2jPobBfyCvMq2PIrQ
https://dyktanda.online/app/
https://www.canva.com/


 
https://www.youtube.com/channel/
UCzn6vAfspIcagLax1fck_jw

lekcje informatyki i 
programowania

https://comixify.ai/comics/14e02f8f-602d-451b-
ad53-0524db7cfeeb/?fbclid=IwAR0onoMec-
c4UXr6HequfmiPAraodp0zUh-
Hrp5BfDxQOpCCz9enOWLdl7A

narzędzie do tworzenia 
własnych komiksów

chemia https://www.youtube.com/channel/
UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg

lekcje online z chemii

plastyka  
 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/
kultura-sztuka/slynne-obrazy?
fbclid=IwAR1FGdrMIvWKOujaE6nMhCqJI3T-
Pvt2K5Guw0RD9KINPiVhK8SWRmU93GQ

sławne dzieła malarzy - 
kolorowanki

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-
papieru/paper-toys

papierowe zabawki

http://www.supercoloring.com/pl/sections/jak-
rysowac

lekcje rysunku 

https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-
sensoryczne-plastyczne-przepisy/?
fbclid=IwAR2HgUAzkXgWp1R-
EqqGPhfqdXEAh68kQcCiUA-
y5ziyB1paAvWQxmfFthM

domowe masy plastyczne - 
przepisy

biologia 
 

https://biologiazblondynka.blogspot.com/?
fbclid=IwAR1u_NdpV5_4ErI_lbJ14Muun74ILUUc7
_FRqKOtFUUHNcAnoqCN7lG7EAc

kreatywne sposoby na nudę z 
biologią w tle

https://ed.ted.com/ filmiki naukowe z zakresu 
biologii/przyrody

j.niemiecki https://deutschfun-pielgrzymowice.blogspot.com/ filmy wyjaśniające gramatykę i 
słówka

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/
uebungen_a1/sa1_uebungen_index.htm

materiały do nauki języka

j.angielski 
 

https://www.youtube.com/user/jezykalnia nauka j.angielskiego przez 
przykłady z popkultury

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish lekcje z telewizją BBC
WF https://www.youtube.com/channel/

UCg6dz7rBMRLlZTLwzMaSXoA
Zajęcia wychowania 
fizycznego w warunkach 
domowychh#ps://damianrudnik.com/wfwdomu/?

=clid=IwAR07VKcokCY1ucrAtw0SJGy6TnSjVhx6quad-
CC6fTVRo5E4arIyalwHh0U

historia https://www.youtube.com/watch?
time_continue=134&v=2DrXgj1NwN8&feature=em
b_logo

animowana historia Polski

religia https://www.youtube.com/channel/UC-
JQGIprLEgfLuql0wIvIsA 

cykl katechez przygotowany 
dla klas V-VIII 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM Symbolika Triduum 
Paschalnego (niedziela tv, 
opowieść liturgisty dla 
starszych dzieci)

https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU Triduum Paschalne – Moda na 
Boga

https://www.youtube.com/channel/UCzn6vAfspIcagLax1fck_jw
https://comixify.ai/comics/14e02f8f-602d-451b-ad53-0524db7cfeeb/?fbclid=IwAR0onoMec-c4UXr6HequfmiPAraodp0zUh-Hrp5BfDxQOpCCz9enOWLdl7A
https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/slynne-obrazy?fbclid=IwAR1FGdrMIvWKOujaE6nMhCqJI3T-Pvt2K5Guw0RD9KINPiVhK8SWRmU93GQ
http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/paper-toys
http://www.supercoloring.com/pl/sections/jak-rysowac
https://panimonia.pl/2018/01/23/masy-sensoryczne-plastyczne-przepisy/?fbclid=IwAR2HgUAzkXgWp1R-EqqGPhfqdXEAh68kQcCiUA-y5ziyB1paAvWQxmfFthM
https://biologiazblondynka.blogspot.com/?fbclid=IwAR1u_NdpV5_4ErI_lbJ14Muun74ILUUc7_FRqKOtFUUHNcAnoqCN7lG7EAc
https://ed.ted.com/
https://deutschfun-pielgrzymowice.blogspot.com/
https://www.youtube.com/user/jezykalnia
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM
https://www.youtube.com/watch?v=zXG_Lqc2XfU


  

Pozostałe propozycje 

1) Wielki Czwartek 
https://www.youtube.com/watch?v=IlDQA4NKGVU 
2) Wielki Piątek 
https://www.youtube.com/watch?v=j7KBNE379pA 
3) Wielka Sobota 
https://www.youtube.com/watch?v=_gLk6xO3uvk 
4) Wigilia Paschalna 
https://www.youtube.com/watch?v=htNpAsI0zxU

o. Adam Szustak o Triduum 
trochę inaczej jak zwykle (dla 
ambitnych)

Dodatkowe strony 

Gry edukacyjne http://pisupisu.pl/ gry edukacyjne dla klas 4-8

Uniwersytet dzieci https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/
videos

kanał, gdzie poruszana jest 
wiedza ze wszystkich dziedzin 
nauki 

arte.tv https://www.arte.tv/pl/ dostęp do kina, seriali, kultury, 
odkryć, nauki i historii 

Materiały 
edukacyjne

https://www.learnetic.pl/lista-nieodplatnych-
materialow-edukacyjnych-na-platformie-dzwonek-
pl-aktualizowane/?
fbclid=IwAR1cgpODXIcioqXHHR14CzkSTxEZd4n4
y5T8s7fLgRZqfJMTAsww5yRlaGw

lista nieodpłatnych materiałów 
edukacyjnych na platformie 
dzwonek.pl

Wirtualne spacery po muzeach, 
świątyniach i wielkich miastach w 
Polsce

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea?
fbclid=IwAR1vXZU9Ix-7ZKeaDpXAER07EZZm-4qbj2AHkSi3wZc
QH6IhnBa02F_ZLlI

Zdalna kultura https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60

Quizy - dla wszystkich, o wszystkim https://www.baamboozle.com/games

Quizy, zadania, zagadki https://learningapps.org/

Quizy https://quizizz.com/

Platforma do tworzenia quizów https://kahoot.com/

Interaktywne lekcje https://wordwall.net/

Interaktywne lekcje https://learningapps.org/

Atrakcje Dolnego Śląska bez 
wychodzenia z domu

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/94569/Zwiedzaj-nie-
wychodzac-z-domu-10-atrakcji-z-Dolnego-Slaska-FILMY?
fbclid=IwAR3EHLZcyrOvmQ2tNV6ymk0p60APHrfMqP4khz6qZq
EBCAhchOWbogC8Jo4#

Osada Biskupin z przewodnikiem 
online

https://www.zwiadowcahistorii.pl/przez-pandemie-od-dzis-
zwiedzisz-biskupin-z-przewodnikiem-na-zywo-w-sieci/?
fbclid=IwAR0KzF7VqiXFI4pcPga8mmWwDZixwEc1FL4gGQIwrJ
BIl4yvuHNEhF3TLm4

Polskie muzea, skanseny i parki 
etnograficzne online

https://www.e-muzeum.eu/

http://pisupisu.pl/
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos
http://arte.tv/
https://www.arte.tv/pl/
https://www.learnetic.pl/lista-nieodplatnych-materialow-edukacyjnych-na-platformie-dzwonek-pl-aktualizowane/?fbclid=IwAR1cgpODXIcioqXHHR14CzkSTxEZd4n4y5T8s7fLgRZqfJMTAsww5yRlaGw
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea?fbclid=IwAR1vXZU9Ix-7ZKeaDpXAER07EZZm-4qbj2AHkSi3wZcQH6IhnBa02F_ZLlI
https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60
https://www.baamboozle.com/games
https://learningapps.org/
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/94569/Zwiedzaj-nie-wychodzac-z-domu-10-atrakcji-z-Dolnego-Slaska-FILMY?fbclid=IwAR3EHLZcyrOvmQ2tNV6ymk0p60APHrfMqP4khz6qZqEBCAhchOWbogC8Jo4
https://www.zwiadowcahistorii.pl/przez-pandemie-od-dzis-zwiedzisz-biskupin-z-przewodnikiem-na-zywo-w-sieci/?fbclid=IwAR0KzF7VqiXFI4pcPga8mmWwDZixwEc1FL4gGQIwrJBIl4yvuHNEhF3TLm4
https://www.e-muzeum.eu/


Światowe muzea online- Florencja, 
Berlin, Meksyk, Londyn, Paryż, Nowy 
Jork

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-
oferuje-wirtualne-spacery/?
fbclid=IwAR1zbVipr97Qz_MUGtop1vdNCMbr5Ed7Aslb8pBZ48R
ua9DmFMR00_KpqB0

Akademia Khana - lekcje 
wyjaśniające fizykę, matematykę i 
ekonomię 

https://www.youtube.com/channel/
UCQYPNNQExri6AG5NmQjmvNg

Wideo lekcje z matematyki https://www.youtube.com/PistacjaMatematyka

Filmiki dotyczące świata nauki https://www.youtube.com/channel/
UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ/videos

Wycieczka po budowlach świata https://www.budowle.pl/tekst/60-budowli-ktore-mozesz-odwiedzic-
wirtualnie-bez-wychodzenia-z-domu/546?fbclid=IwAR2lT5y4-
Nm5TFOAoYMOQd_K-bpBUbvPSk7KujvzNFy3eS-
v6CwmKaYsu10

Strefa ucznia, testy online https://gwo.pl/

Domowe e-booki https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/

Kultura online - spektakle teatralne https://kdk.net.pl/kultura-online/

Śpiewy ptaków https://coneixelriu.museudelter.cat/en/birds.php

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR1zbVipr97Qz_MUGtop1vdNCMbr5Ed7Aslb8pBZ48Rua9DmFMR00_KpqB0
https://www.youtube.com/channel/UCQYPNNQExri6AG5NmQjmvNg
https://www.youtube.com/PistacjaMatematyka
https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ/videos
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