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Na te strony warto zajrzeć.
Wiersze na Dzień matki.
Dyktanda
Matematyka
Test szóstoklasisty
Eduseek
Bardzo ciekawa witryna, podzielona na działy (m.in. "uczeń", "rodzic", "nauczyciel"). Na
pewno warto się tam udać!
Gazeta.pl Dział portalu gazeta.pl poświęcony edukacji. Znaleźć tam można m.in. testy, dyktanda, rady
dla rodziców.
Interia
Ciekawy serwis przeznaczony dla uczniów. Oprócz rozrywki znaleźć tam można spis lektur czy
odnośnik do działu "ściąga" (a w nim mnóstwo przydatnych artykułów).
Lektury szkolne
Znajdziesz tu opracowania lektur szkolnych.
Profesor.pl Serwis głównie dla nauczycieli (choć - zwłaszcza ci starsi - uczniowie też tu coś dla siebie
znajdą).
Encyklopedia PWN WIEM Dwie encyklopedie godne polecenia
OKE Poznań
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Polska Biblioteka Internetowa Na stronie można znaleźć ponad 10 tysięcy pozycji książkowych, w tym
także wiele lektur szkolnych.
Anglomaniacy Serwis przygotowany głównie z myślą o najmłodszych, dopiero zaczynających naukę
języka angielskiego, a w nim wiele ciekawych ćwiczeń, zabaw i ilustracji.
Matematyka na wesoło Na stronie znajdziesz testy, zadania i gry matematyczne (również on-line). Na
pewno warto tutaj zajrzeć, nie tylko przed sprawdzianem! Strona tworzona była z myślą u uczniach klas
IV - VI.
Publikacje edukacyjne Jest to internetowy serwis publikacyjny, poświęcony tematyce edukacji.
Nauczyciele znajdą tutaj m.in. bardzo wiele artykułów, konspektów lekcji, testów. Całość podzielono na
kategorie, co ułatwia odnalezienie interesujących nas materiałów. Autorzy witryny zachęcają do
publikowania własnych opracowań.
Zeszyt.pl Zeszyt.pl to kolejna witryna z nauczycielskimi publikacjami edukacyjnymi. Znajdziemy tu
również m.in. informacje związane z awansem zawodowym, wiadomości dotyczące szkolnictwa, forum.
IPE Internetowy Publikator Edukacyjny to - zdaniem autorów strony - największy zbiór tego typu
publikacji w polskim internecie. I rzeczywiście - jest ich naprawdę dużo, o czym przekonamy się klikając
na dział "Archiwum - Publikacje". Wszystkie opracowania podzielone są na kategorie: szkoły podstawowe,
gimnazjum, szkoły średnie, szkoły wyższe, inne.
Dla dzieci
Kolorowe Strony Świetny serwis dla najmłodszych w jednym z popularniejszych portali - Wirtualnej
Polsce
Misie Ładna strona, dostarczająca dzieciom rozrywki za pomocą wierszyków czy bajek. Znaleźć tu
można również Wielką Encyklopedię Niedźwiedzi
Wesołe Miasteczko To fragment portalu Interia, znaleźć tu można bajki, komiksy, gry i wiele
ciekawostek.
Dolinka Serwis zawierający wiele informacji z różnych dziedzin. Znaleźć tu też można ciekawe zabawy
i konkursy.
Urwisy Strona działająca we współpracy z "Małym Przewodnikiem Katolickim". Znaleźć tu można m.in.
ciekawe informacje o bieżących wydarzeniach. Godne uwagi jest forum.
Wyspa Znowu strona przygotowane przez portal Interia. Znaleźć tu można ciekawe informacje na
temat otaczającego nas świata.
Kolorowanki Kolorowanki dla grzecznych dzieci
Krasnoludki Na stronie znaleźć można malowanki. bajki i zabawy (m.in. puzzle, krzyżówki)
Gumisie Serwis poświęcony serialowi animowanemu Gumisie. Na stronie znajduje się bardzo bogata
galeria, można stąd również ściągnąć wybrane odcinki.
Junior Bardzo dobry serwis dla dzieci i nastolatków. Znajedziecie tutaj m.in. quizy, ciekawostki, galerię,
humor.
Rodzice
Rodzicielska WWW Ciekawa strona dla rodziców dzieci w wieku szkolnym
Psychologia Portal psychologiczny. Można tam znaleźć wiele ciekawych informacji dotyczących dzieci i
http://smolnica.cba.pl

Kreator PDF

Utworzono 22 June, 2018, 01:51

smolnica

procesu ich wychowywania.
Edukacja dzieci Na stronie m.in. ciekawe porady dotyczące nauki czytania małych dzieci.
Strona dzieci sprawnych inaczej Na stronie można znaleźć wiele informacji dla rodziców dzieci
Wszystko dla dziecka To, co rodzice (głównie niemowląt) wiedzieć powinni.
Maluchy.pl Serwis dla młodych rodziców
Reedukacja Strona adresowana jest głównie do rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Znajdziecie tutaj wiele porad, przydatnych adresów i informacji. Dzieci odnajdą tutaj sporo ciekawych
gier edukacyjnych.

Gry komputerowe
Kurnik Ciekawe gry on-line. M.in. szachy, warcaby, gry karciane.
Fazi.pl Wśród dostępnych gier znaleźć można gry planszowe, zręcznościowe, karciane.
Gry w WP Ciekawy serwis o grach w Wirtualnej Polsce.
CD-Action Strona czasopisma CD-Action.
Midgard Na stronie m.in. zapowiedzi, testy, recenzje najnowszych gier.
Za darmo
OpenOffice.pl Polska strona świetnego darmowego pakietu biurowego - właściwie jedynego konkurenta
dla MS Office.
Komputer Świat Dział z plikami na stronie Komputer Świata.
Chip Download Mnóstwo programów, posegregowanych w przejrzyste kategorie. Jest to jeden z
działów strony miesięcznika Chip.
Stare Gry Coś dla wielbicieli gier. Znaleźć tu można tylko starsze produkcje, które jednak mają dwie
niepodważalne zalety - są za darmo i są niesamowicie grywalne!
Tucows Jedna z bardziej znanych stron z darmowym (w większości) oprogramowaniem. Strona w
języku angielskim.
Dobre Programy Vortal z legalnym oprogramowaniem. Za pośrednictwem tej strony można zamówić
wiele programów komercyjnych, ale jest tutaj także mnóstwo oprogramowania na licencji freeware
(darmowego).
VictoryGames Na tej stronie znajdziesz setki gier na licencji shareware i freeware. Naprawdę warto
tutaj zajrzeć - każda gra jest zrecenzowana i oceniona.
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