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PORTALE I STRONY DLA RODZICÓW
Portal dla rodziców – Maluchy pl – http://www.maluchy.pl
Największy, niezależny portal dla rodziców dzieci w wieku 0-7 lat i osób oczekujących
potomstwa, w którym można znaleźd, m.in. artykuły i porady najlepszych specjalistów
z dziedziny medycyny, wychowania i psychologii dziecięcej.
W ofercie porad, m.in.: książki, muzyka, filmy, gry i zabawy, kolorowanki, labirynty, teksty
piosenek, imprezy i zajęcia dla dzieci.

Portal Nowoczesnych Rodziców – http://www.info.e-dziecko.eu
Portal zawiera zestaw zabaw i gier edukacyjnych kolorowanki krzyżówki układanki do
pobrania przez rodziców po zarejestrowaniu na stronie.

eDziecko.pl – MiniMini – Gry
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,98587,6488401.html
Strona stworzona przy portalu Gazety Wyborczej dla rodziców zawiera zestaw gier dla
dzieci, m.in. puzzle.

Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego –
http://www.omep.org.pl
Jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym
dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju, niezależnie od
zróżnicowania materialnego, kulturowego i klasowego. Skupia ludzi różnych zawodów
działających na rzecz dzieci od narodzin do ósmego roku życia. Ma status organizacji
doradczej przy UNESCO.

Dziecko w sieci – http://www.dzieckowsieci.pl
Z myślą o ułatwieniu rodzicom sprostania temu zadaniu w ramach kampanii Dziecko w Sieci
dostępne są:


porady dla rodziców;



informacje o sposobie postępowania w przypadku zetknięcia się lub podejrzenia
zetknięcia się dziecka z zagrożeniem w Sieci (dział: "Jak interweniowad?");



materiały multimedialne oraz materiały do wydrukowania;



wybór najważniejszych adresów stron internetowych poświęconych zagadnieniu
bezpieczeostwa dzieci i młodzieży w Internecie (dział: linki);



zachęcamy również do zapoznania się z działem "O problemie", w którym publikujemy
podstawowe informacje dotyczące Internetu oraz liczne artykuły, raporty i analizy
dotyczące problematyki zagrożeo bezpieczeostwa dzieci w Sieci.
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Portal Nowoczesnych Rodziców – http://www.info.e-dziecko.eu
Na stronie głównej są dostępne 32 gry zabawy, rebusy, układanki, krzyżówki i dwiczenia.
Ponadto wiele propozycji do wykorzystania, w zakładkach edukacyjnych:


bajki i wiersze dla dzieci;



gry, łamigłówki i programy dla dzieci do pobrania;



gry, układanki i zabawy on-line dla dzieci;



kolorowanki i programy do rysowania on-line dla dzieci;



puzzle on-line dla dzieci;



zabawki i modele z papieru dla dzieci;



zabawy kulinarne z dziedmi.

eDziecko.pl – http://www.edziecko.pl/przedszkolak/0,0.html
Strona stworzona dla rodziców, zawiera porady związane z opieką wychowaniem
i edukacją. Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków (arkusze do wydruku i zabawy
interaktywne).

Super Kid – strona dla rodziców i dzieci – http://www.superkid.pl/
Zawiera bardzo obszerny zestaw artykułów dla rodziców i materiałów dydaktycznych dla
dzieci w różnym wieku. Aby z tego korzystad trzeba wykupid abonament (!). Wśród nich:


wiersze dla dzieci – młodszych i starszych, wierszyki ortograficzne i różnorodne
dwiczenia uczące prawidłowej pisowni – do wydruku i on-line.;



zadania matematyczne, zajęcia rozwijające logiczne myślenie, wyobraźnię i kreatywnośd;



quizy i różnorodne dwiczenia poszerzające wiedzę o przyrodzie i wiedzę ogólną;



propozycje prac plastycznych rozwijających zdolności manualne i artystyczne;



praktyczne dwiczenia z zakresu inteligencji emocjonalnej – dla dziecka i dla rodzica,
nauka kilku języków obcych, słowniczki obrazkowe z wymową, dwiczenia on-line
i dwiczeo do wydruku.

Jak się bawić – http://www.jaksiebawic.pl
Poradnik dla rodziców od najmłodszych lat do 6 roku życia zabawy i pomysły nie koniecznie
z wykorzystaniem komputera.

Maluchy.pl – http://www.maluchy.pl/zabawy
Strona poza innymi zagadnieniami – czysto praktycznymi zawiera pomysły na: konkursy,
wydarzenia, kartki internetowe. Ponadto dla dzieci: książki, muzyka, filmy, gry i zabawy,
kolorowanki, labirynty, teksty piosenek, imprezy i zajęcia dla dzieci.

Opracowanie: Izabela Rudnicka

Strona|2

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10

tel.: 0 22 579-41-00

fax: 0 22 579-41-70

http://www.oeiizk.waw.pl

Bajecznik – http://www.bajecznik.pl
Strona zawiera zestaw rożnych stron, wśród nich strona bajek do słuchania na mp3
odpłatnie http://netmagazine.pl/ksiazki_audio/bajki_za_sms_c1205.xml

Dzieci Best – http://dzieci.best.pl obydwa serwisy są razem publikowane
Dzieci On-Line – Zabawa i Edukacja – http://www.dziecionline.pl
Serwis Dzieci On-Line przeznaczony jest nie tylko dla najmłodszych dzieci!
Nazwa Dzieci On-Line jest jaka jest i proszę tego nie utożsamiad z treściami tu zawartymi do
całości serwisu. Dla najmłodszych dzieci przeznaczony jest dział Maluch. Tam są gry,
zabawy, programy oraz utwory przeznaczone dla tej grupy wiekowej. Galerie – rysunki
nadesłane przez dzieci, prace pokonkursowe. Klub Przyjaciół Psów – informacje o pieskach,
tapety, linie, opowiadania. W dziale gry on-line są różne gry więc powinny byd sprawdzone
przez dorosłego.
Biblioteka – utwory uznanych autorów, lektury, biografie pisarzy, baśnie, autorzy
współcześni, ściągi. Wiedza – zbiór artykułów, słownik (nie dla młodszych dzieci) nie
wszystkie notki mogą nadawad się do czytania przez dzieci.

Era komputera – strona przedszkola Warszawa-Bemowo
http://przedszkole216.republika.pl
Artykuł na stronie przedszkola: W odpowiedzi na wyzwania współczesności błyskawicznego
rozwoju techniki już w przedszkolu musimy pomyśled o przygotowaniu dziecka do nauki
i pracy zgodnie z nowym modelem kształcenia- edukacją na odległośd. Wykorzystując
argument „im wcześniej tym łatwiej” wprowadzamy dziecko do pełnienia funkcji
społecznych w środowisku przesyconym wytworami technicznymi, wśród których musi
znaleźd się miejsce na kształtowanie kultury informatycznej.
Komputer to nie rewolucyjna zmiana w systemie edukacji pozwalająca na rozwiązanie
wszystkich możliwych problemów, to jeszcze jedno – od nauczycieli i wychowawców zależy
czy sensownie i umiejętnie wykorzystywane – narzędzie. Będąc zdobyczą najnowszej
techniki nie może zastąpid tradycyjnych systemów edukacyjnych, daje dostęp do
ogromnych zasobów informacji, nowe możliwości ich zdobywania i wykorzystywania.
W ramach zadao realizowanych w przedszkolu – wykonywanych przez dzieci wyróżnid
należy jako szczególnie przydatne w pierwszych kontaktach z komputerem.

Wędrówka z komputerem po świecie lektur klas I-III –
http://iczapka.republika.pl
Jest to strona przygotowana dla kształcenia zintegrowanego. Zawarte w niej artykuły to:
Rola komputera w edukacji wczesnoszkolnej, Literatura dla dzieci, Wybór lektur dla klas I-III
z tekstami.

Ilustrowane bajki i wiersze dla dzieci
http://www.dziecionline.pl/maluch/bajki.htm
Znany portal dzieci on-line zawiera długą listę bajek z ilustracjami dostępnych w adresach
i wyszukiwarkach.
Opracowanie: Izabela Rudnicka

Strona|3

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10

tel.: 0 22 579-41-00

fax: 0 22 579-41-70

http://www.oeiizk.waw.pl

Strona dzieci – http://strony.dzieci.org.pl
Darmowe usługi pomocne w publikowaniu i promocji własnych materiałów związanych
z edukacją, rehabilitacją, problematyką dzieci, młodzieży i innych. Oto przykłady: apele
o pomoc,


strona edukacyjna, prezentacja fundacji czy stowarzyszenia, prezentacja metod
rehabilitacji;



dysfunkcje dziecięce (autyzm, zespół dowan, mukowiscydoza, etc, etc...);



ciekawe formy pracy z dziedmi (np. hipoterapia), prezentacja imprezy integracyjnej
(np. galeria zdjęciowa), strona szkoły, ośrodka dla dzieci, etc...;



prezentacja sztuki dzieci (wiersze, malarstwo), strony dla dzieci (bajki, zabawa,
piosenki);



i wiele, wiele innych.

Zawierają kilkadziesiąt adresów rożnych linków do stron związanych z dziedmi, ich
problemami i bezpieczeostwem.
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