
INTERNETOWE STRONY EDUKACYJNE DLA DZIECI 
 www.ciufcia.pl 
Ciufcia to szereg zabaw interaktywnych, których głównym zadaniem jest poprawa komunikacji 
między rodzicem i małym dzieckiem (2-6 lat). Każda z nich ma stanowić inspirację do rozmowy i 
wspólnej aktywności poza komputerem. Dodatkowo zabawy mają za zadanie wszechstronny rozwój 
dziecka – od umiejętności rozpoznawania liczb po zdolności interpersonalne. 
 
 http://www.urwisy.pl/ 
Strona urwisy.pl przeznaczona jest dla dzieci klas II-V. Jest ona witryną internetową miesięcznika: 
„Mały Przewodnik Katolicki”. Znajdziesz tam wiele informacji jak zostać Urwisem Jezusa oraz jak 
dobrze spędzić czas by się nie nudzić. Wszystkie urwisy zapraszamy na naszą stronę. 
 
 http://www.zimorodek.com 
Harcerski Klub Ekologiczny "Zimorodek" powstał, aby służyć zuchom, harcerzom i instruktorom, jak 
i niezrzeszonej młodzieży i dzieciom w pozyskiwaniu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody. 
 
 www.pasterz.pl 
Strona www.pasterz.pl to chrześcijański mini-portal dla dzieci. Oprócz informacji na temat 
chrześcijańskich multimediów, znajdują się tu biblijne gry, zabawy i opowieści przeznaczone dla 
Dzieci. Mamy nadzieję, że to, co stworzyliśmy, spodoba się Wam i stanie się dla Was zachętą do 
pogłębiania wiary i czytania Pisma Św. 
 
 www.klubpancernika.pl 
Na stronie www.klubancernika.pl dzieci mogą znaleźć wiele gier i elementów interaktywnych, zaś 
dorośli mogą zapoznać się z kompleksowymi informacjami na temat urządzeń zabezpieczających. 
 
 http://www.reedukacja.prv.pl/ 
Strona adresowana jest do rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Znajdują się tu też 
gry dydaktyczne typu memory, puzzle, labirynty, rozwijające logiczne myślenie, koncentrację 
uwagi, wyobraźnię przestrzenną. 
 
 www.wesolaszkola.pl 
Interaktywne gry i zabawy dla klas I-III 
 
 http://www.misie.com.pl 
Najfajniejsza misiowa strona dla dzieci!!!! Znajdziesz tu wspaniałe gry i zabawy, a także wierszyki, 
kolorowe bajki, kartki, które możesz wysłać. 
 
 http://www.zyraffa.pl 
Serwis rozrywkowo - edukacyjny. Konkursy, gry logiczne, gry sprawnościowe, krzyżówki, edytor 
plastyczny, galeria prac i wiele innych atrakcji. 

http://www.basnie.republika.pl 
Strona zawiera pełne teksty najpiękniejszych baśni Andesena, Perraulta i braci Grimm a także 
życiorysy baśniopisarzy, słowniczek pojęć związanych z baśniami, motywów baśniowych, galerię 
animowanych postaci z baśni a także zagadki, zadania i zabawy związane z baśniami. 
 
 http://www.ewa.bicom.pl/dzieci/   
Chwile z poezją dla dzieci. Czasem warto zatrzymać się na chwilę ...z poezją 
 
 www.junior.reporter.pl 
 www.interklasa.pl 
 www.mojapolska.az.pl 
Moja Polska zabawna edukacyjna strona dla dzieci i młodzieży, nauka i edukacja, puzzle, 
kolorowanki online, mapa Polski, książka ruchome kartki, ciekawostki, ... 

http://wyspa.interia.pl 
Serwis przeznaczony dla dzieci od 5 do 10 lat. Można w nim znaleźć bajki, wierszyki, opowiadania o 
zwierzętach i roślinach, ciekawe wiadomości o przyrodzie i kulturze oraz gry, układanki i 
kolorowanki. Wyspa Dzieci to świat wyobraźni i czarów, gdzie dzieci mogą poczuć się jak u siebie. 

 
 



www.dyktanda.net 
http://translatoor.pl/ 
Translatoor.pl to słownik internetowy, który w prosty, a przede wszystkim skuteczny sposób 
przetłumaczy zarówno polskie, jak i angielskie wyrazy. Internetowy słownik polsko-angielski i 
angielsko-polski. 
 
 http://www.sloownik.pl/ 
Internetowy słownik wielojęzykowy. Nowoczesny mówiący multisłownik internetowy do tłumaczenia 
zwrotów z języka polskiego i na polski. Nawet, jeśli masz problemy z ortografią, nasz słownik Cię 
zrozumie! 
 
 http://www.komendant.cal.pl/ 
Józef Piłsudski i jego czasy. Komendant, Naczelnik, Marszałek. Informacje o Józefie Piłsudskim. 
 
 http://romanum.historicus.pl/ 
Strona o Starożytnym Rzymie. Jeżeli poszukujesz jakiejś informacji z pewnością ją tu znajdziesz. 
Imperium Romanum - Starożytny Rzym - Historia Imperium Rzymskiego. 
 
 http://dzieci.mos.gov.pl 
Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Społecznej serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do 
odwiedzenia strony internetowej przygotowanej z myślą o nich. Wierzymy, iż znajdziecie tam 
różnego rodzaju interaktywne gry, quizy, puzzle, które w atrakcyjny sposób będą Was bawić i 
budzić zainteresowanie ochroną środowiska. 
 
Czasdzieci.pl 
Miastodzieci.pl 
Bajki doczytania.pl 
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