
Ciekawe strony! Każdy znajdzie coś dla siebie! 

    

Nauka. To lubię - krótko i na temat  

To bardzo interesujący kanał, prowadzony przez znanego większości Tomasza Rożka, 

dziennikarza, popularyzatora nauki. Znajdziecie tam około 40 filmików, z których można się 

dowiedzieć m.in.: # Dlaczego sól roztapia lód? # Jak obserwować Słońce?# Ile trzeba myśleć, 

żeby spalić pączka? # Co to jest mgła? 

Poniżej link do oficjalnej strony naukowca, a na niej mnóstwo ciekawych informacji; 

https://www.naukatolubie.pl/ 

 

Eksperymentuj z Centrum Nauki Kopernik! 

Centrum Nauki Kopernik inspiruje do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i 

poszukiwania odpowiedzi. W towarzystwie rodzica zajrzyj na platformę i poznaj tajniki 

nauki. Poniżej link; 

https://www.kopernik.org.pl/e-kopernik 

 

Wirtualne Muzeum  - 'Utracone Perły Architektury- Warszawa jakiej już nie ma" 

http://miniaturymazowieckie.com/pl/filmmuseum/?lang=pl 

 

Teatr bez wychodzenia z domu! 

Zapraszam do odwiedzenia stron, które przeniosą Cię na deski polskich teatrów: 

 

http://vod.teatrwielki.pl/?fbclid=IwAR3ufcvK26kDOgAs8ZJnbHxJCO3hsJ4jqsQX2iTGgThICRqpdC-

6rb3pbtM 
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https://iteatr.tvp.pl/47174629/basn-o-trzech-konikach  

 

https://ninateka.pl/film/alicja-w-krainie-czarow-andrzej-mozgala 

 

Brzechwa online 

 

https://www.teatr-capitol.pl/muzyczny-brzechwa-online/ 

 

Nela Mała Reporterka 

Wraz z Nelą, bohaterką książek, które doskonale znacie, wybierzcie się w podróż do Birmy, 

na Islandię, do Egiptu, wioski Św. Mikołaja.... 

 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,mnisi-buddyjscy,45247664 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,dalekie-plemiona-birmy,44335978 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,jezioro-inle,44336182 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,traby-czyli-nosacze,44335842 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,spotkanie-z-wodnymi-krowami,44335965 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,magiczna-noc-w-dzungli,44335749 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,lodolamaczem-przez-zamarzniete-

morze,35317822 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,plywanie-z-dlugoszparem-czyli-rekinem-

olbrzymim,35317746 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,wioska-swietego-mikolaja,35317480 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,wodospady-islandii,44336067 

https://vod.tvp.pl/video/nela-mala-reporterka,lawa-jest-ciekawa,26009937 
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Czas na szachy 

 https://www.chess.com/play/online 

 

Oderwij sie od ekranu 

http://projektgrajmy.blogspot.com/2016/05/zrob-to-sam-gry-dla-najmodszych.html 

http://projektgrajmy.blogspot.com/2016/05/gry-typu-zrob-to-sam-pomysy-diy-i-do.html 

http://www.etnowarsztaty.pl/cztery-planszowki-do-pobrania-z-okazji-kwarantanny/ 

https://puzzlefactory.pl/pl 

https://www.wydawnictworebel.pl/pages/bezplatne-gry-w-formacie-print-play-

1516.html?fbclid=IwAR2hLwMOUZHRQUtU0WSlStVD8IhiYC0ARRwya6ivJl1UjGchC-rpVCO0HCU 

https://strefakultury.pl/news/zostan-w-domu-i-zagraj-w-gre/ 

 

# domowe ZOO 

W każdą środę i piątek, o godzinie 12.00, wrocławskie ZOO zaprasza na cykl edukacyjnych 

transmisji na żywo, przedstawiających jedno z wyjątkowych zwierząt mieszkające w ogrodzie 

zoologicznym. 

https://www.youtube.com/watch?v=fb3izK8NVVk&list=PLE-G_4aB0eb-9g-

FIegqCVRl7w2ELEPMq 
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Wirtualna wycieczka przyrodnicza 

https://puls.podlaskie.travel/ 

Wirtualne spacery  

https://www.ai360.pl/panoramy/278 KOPALNIA SOLI W WIELICZCE 

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844 MUZEUM W MALBORKU 

Gra edukacyjna 

Wirtualna przechadzka po Komnatach Reprezentacyjnych Zamku Królewskiego 

http://gry.wawel.krakow.pl/#/ 

Filharmonia narodowa i Cisza w muzyce 

http://www.filharmonia.pl/edukacja/filharmonia-domowa/ 

Wirtualny spacer po muzeach w Polsce 

https://artsandculture.google.com/partner/muzeum-narodowe-w-warszawie 

https://artsandculture.google.com/partner/the-national-museum-in-krakow 

https://artsandculture.google.com/partner/the-museum-of-the-history-of-polish-jews-jewish-

museum-warsaw MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN WARSZAWA  

Wirtualny spacer po muzeach świata 

https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en PARYŻ 

https://britishmuseum.withgoogle.com/ LONDYN 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en AMSTERDAM 

 

 Polo i Nika – pierwsza wyprawa 

Krótkometrażowa animacja, skierowana do dzieci edukacji wczesnoszkolnej.  

Dwoje sympatycznych bohaterów – rodzeństwo – podczas wizyty u babci przypadkiem 

odkrywają tajemniczy kuferek. Rozpoczynają podróż po całym świecie... 
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https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/multimedia/filmy/-polo-i-

nika-pierwsza-wyprawa 

Gra Labirynt - Jaka to książka? 

https://wordwall.net/play/1444/990/647 
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