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Przykładowe serwisy internetowe o czytaniu 

i wychowaniu oraz edukacji dla dzieci, 

rodziców i nauczycieli

 Fundacja ABCXXI Fundacja krzewi czytelnictwo poprzez kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, 

programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” oraz Kluby Czytających Rodzin i promuje 

wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadząc Złotą Listę książek. Wspiera również mądre 

wychowanie, prowadząc programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 

 Czas Dzieci Serwis książki dla dzieci i rodziców zawierający informacje o nowościach wydawniczych, 

recenzje rodziców oraz listy polecanych książek. 

 Inspiroteka Celem Inspiroteki – szczegółowego katalogu wybranych książek adresowanych do młodych 

czytelników – jest ułatwienie wyszukiwania tytułów odpowiadających aktualnym potrzebom 

użytkowników. Z kolei poprzez artykuły zamieszczane w dziale Między Książkami, a także liczne projekty 

i konkursy, promują czytelnictwo oraz szczególnie wartościowe publikacje.

 Blogi o wartościowych książkach i wychowaniu w rodzinie Subiektywne zestawienia książek dla dzieci z 

uwzględnieniem wieku i potrzeb rozwojowych dziecka, „testowane” przez blogerów (nierzadko są to 

osoby z przygotowaniem psychologicznopedagogicznym) zwykle na własnych dzieciach

 czytanie/audio LEGIMI, ChmuraCzytania.pl, Publio, Audio-Bajki.pl, Bajkowisko.pl, PolskieRadioDzieciom



Strony edukacyjne – wsparcie 

dla rodziców i nauczycieli

 Planeta Energii poświęcony zagadnieniom związanym z prądem, bezpiecznym obchodzeniem się z nim 
oraz ekologią, tworzony z myślą o dzieciach w wieku 7+

 Zyraffa strona dla dzieci i młodzieży: gry i zabawy, kolorowanki, kartki we flashu, krzyżówki, quizy. 
Serwis oferuje możliwość rysowania on-line i założenia własnej galerii

 Anglomaniacy Angielski dla dzieci - uczniowie rozpoczynający przygodę z angielskim znajdą wesołe gry i 
zabawy językowe, piosenki i testy do nauki online, a także materiały do wydrukowania.

 Miasto Dzieci serwis dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na 
temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz 
informacji kulturalnych dla dzieci z całej Polski. Bogaty zbiór codziennie aktualizowanych danych 
sprawia, że portal jest wartościowym i unikalnym źródłem informacji. 

 Sieciaki.pl edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci, poświęcony tematyce 
bezpieczeństwa dzieci w internecie, filmy, gry, piosenki oraz materiały edukacyjne.

 dyktanda.net dyktanda i zasady pisowni

 Memorizer, quizme.pl testy z lektur szkolnych 

 Pazyl zadania logiczne, rebusy, krzyżówki, quizy, puzzle itp. 



18 kwietnia świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków,

obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata

W tym roku nie możemy niestety świętować go aktywnie i podziwiać zabytków 

na własne oczy, ale nawet pozostając w domach mamy możliwość poznawania 

pięknych miejsc i obiektów o wartości historycznej, artystycznej czy naukowej.

Jednym ze sposobów na takie zdalne zwiedzanie jest serwis ZABYTEK.PL, 

tworzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Można w nim przeglądać zdjęcia, 

opisy, zasoby cyfrowe i lokalizacje około 80 000 polskich zabytków!

Znajdziecie tam również wiele obiektów z terenu Bielska-Białej,

m.in. Willę Rosta, w której mieści się nasza Biblioteka.

A wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoją znajomość bielskich zabytków, 

zapraszamy do rozwiązania krótkiego quizu na stronie biblioteki.

Życzymy dobrej zabawy i pięknych internetowych podróży!

https://zabytek.pl/pl
https://learningapps.org/watch?v=pgt4tw8rk20


KSIĄŻKI POLECANE DZIECIOM

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

EDUKACYJNYMI

 „Kolorowy potwór” Anna Llenas – książka, która pomaga rozpoznać i nazwać emocje oraz podpowiada, 
co z nimi zrobić i jak je uporządkować, może być świetnym punktem wyjścia do rozmowy z dzieckiem

 „Kropka i kreska” Veronique Cauchy - to prosta i urocza opowieść dla najmłodszych o tolerancji, 
przyjaźni, lepszym świecie, o który zawsze warto walczyć oraz o świetnej zabawie. Pewnego dnia 
kropka spotyka kreskę... zabawna i przyjemna książka, która zachęca do kreatywności i rozwija 
wyobraźnię. 

 „Bardzo głodna gąsienica” Eric Carle – to bardzo prosta i zabawna historyjka o tym jak gąsienica 
przeistacza się w barwnego motyla. 

 „Rok w lesie” Emilia Dziubak – to książka obrazkowa, którą dziecko, z pewnością, możne oglądać 
godzinami. Na dużych kartach obserwujemy życie mieszkańców lasu w kolejnych miesiącach roku, 
pozwala szukać związków przyczynowo-skutkowych, pobudza wyobraźnię, rozwija spostrzegawczość, 
zdolność logicznego myślenia. Książka jest pozbawiona tekstu, co zachęca nas do opowiadania 
własnych historii i rozmowy z dzieckiem. 

 „Kicia Kocia” Anita Głowińska – to seria książeczek o przygodach sympatycznej Kici Koci. Bohaterka 
cieszy się dużą popularnością wśród najmłodszych. Dzieci mogą utożsamić się z przygodami, które 
przeżywa Kicia, takimi jak dzień w przedszkolu, nauka jazdy na rowerze, dzielenie się zabawkami. 
W serii ukazały się również kartonowe książeczki o Kici i młodszym braciszku Nunusiu, które 
opowiadają o pojawieniu się młodszego rodzeństwa i różnych związanych z tym perypetiach

Dla dzieci młodszych (3-5 lat)



KSIĄŻKI POLECANE DZIECIOM

ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

EDUKACYJNYMI

 Seria „Mr. Men i Mała Miss” Roger Hargreaves – to małe książeczki opowiadająca o różnych 
cechach charakteru z dużym poczuciem humoru. Warto zapoznać się z tytułami w serii i 
rozpocząć przygodę z wszystkimi mieszkańcami tej niezwykłej krainy. Możemy spotkać się z 
Panem Łakomczuchem, Panem Bałaganem czy Małą Despotką. Małe historyjki są dobrym 
punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi o innych, różnych punktach widzeniu, o życiu w 
społeczeństwie

 „Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach” – interesująca propozycja dla obserwatorów 
przyrody jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają tę przygodę. Autor w interesujący i 
przystępny sposób opisuje świat ptaków, ich zwyczaje i podaje różne ciekawostki.

 „Uczuciometr Inspektora Krokodyla” – to propozycja dla rodziców, którzy chcieliby pomóc 
dziecku nauczyć się rozpoznawać, mierzyć i regulować uczucia. W prosty i zabawny sposób 
może pomóc w tym Inspektor Krokodyl i jego Uczuciometr. Książka podzielona jest na 
rozdziały, w których opisane są: zaskoczenie, wstyd, wstręt, miłość, zawiść, zazdrość, złość, 
smutek, radość i strach. 

 „Chłopiec, kret, lis i koń” Charlie Mackesy – to nieco “filozoficzna” propozycja, która porusza 
tematy istotne dla każdego z nas. To opowieść o wspólnej podróży, podczas której 
bohaterowie odkrywają świat. Każdy z nich szuka prawdy o sobie i choć są różni, to dzięki 
rozmowom uczą się siebie nawzajem. Słowa są wstępem do rozmowy na ważna tematy

Dla dzieci starszych (6-7 lat) 



Gość specjalny:

Magdalena 

Marczyńska

*treści w prezentacji pochodzą ze strony 

www.pbw.bielsko.pl

Tam znajdują się linki do wszystkich 

przedstawianych form wsparcia

https://www.pbw.bielsko.pl/


Wszystkim BIBLIOTEKARZOM 
i pracownikom bibliotek życzymy ZDROWIA

a czytelnikom wspaniałych BIBLIOTEK online:)
dr Lidia Adamczyk-Jóskow


