Jak przeżyć kwarantannę i nie zwariować?!
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Drodzy Rodzice! Dowiedzieliście się, że czeka Was kilka tygodni sam na sam ze Waszymi dziećmi. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby można było wyjść do centrum handlowego, na warsztaty plastyczne czy zaprosić kolegów i koleżanki. Ale tak zupełnie sami z dziećmi? Zapewne w niejednym umyśle zagościła myśl- Przecież my oszalejemy, a dzieci się zanudzą…
Te trudne dla wszystkich dni można jednak wykorzystać na rodzinną integrację. Dyskomfort spowodowany brakiem możliwości wyjazdu do kina czy na salę zabaw może stać się punktem wyjścia do budowania relacji i poszukiwania wspólnych pasji. Ileż to razy obiecujemy sobie, że zrobimy coś z dziećmi w weekend czy w święta, a potem brakuje na to czasu? To właśnie jest ten czas!
Od czego zacząć? Wiadomo, że od wspólnej zabawy, ale nie zapominajmy i o obowiązkach. Oczywiście każda rodzina jest inna i każdą może interesować coś zupełnie innego. Nie zapominajmy, że dom to miejsce, w którym wszyscy mieszkańcy mają prawo do swojego zdania i swoich wyborów. Warto więc zrobić burzę mózgów, by każdy miał szansę wskazać, co chciałby robić wspólnie z innymi. Rodzinne aktywności trzeba potem planować tak, aby każdy miał swoje „pięć minut”.
Proponuję Państwu kilkanaście pomysłów na uatrakcyjnienie czasu dzieciom (i rodzicom!)
Zacznijcie dzień od ruchu
15 minut wspólnej porannej gimnastyki przy otwartym oknie pomoże dobrze rozpocząć dzień zarówno dzieciom , jak i rodzicom. A i śmiechu przy tym będzie mnóstwo!
Zagrajcie w gry planszowe.
Gry planszowe to nie tylko rozrywka dla całej rodziny ale i gimnastyka umysłu. Nawet jeśli domowe gry już się dzieciom znudziły (co jest  mało prawdopodobne), to bez wychodzenia z domu można z sieci pobrać proste planszówki do druku. Można też stworzyć własną, tylko waszą, autorską grę planszową. Oto lista naszych ulubionych gier planszowych:
MONOPOLY- nieśmiertelna klasyka wśród planszówek, którą kochają dzieci i dorośli 
file_2.png

file_3.wmf


To gra ucząca liczenia, planowania i analitycznego myślenia. Gra polega na „zakupie” nieruchomości, a potem czerpaniu z nich zysków. Monopoly to wciągająca rozgrywka, w którą można grać godzinami!
ZGADNIJ KTO czyli zabawa w detektywa
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Z pozoru banalna gra przysparza dzieciakom mnóstwo radości, a wymyślność zadawanych pytań zadziwi niejednego dorosłego. 
MISTAKOS- czyli szalone krzesła 
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To nie jest typowa gra planszowa tylko zręcznościowa, ale warta wspomnienia dzięki łatwym zasadom i temu, że może w nią grać nastolatek ramię w ramię z 3-latkiem i będą mieli równe szanse – a to się rzadko zdarza. Proste zasady, bez konieczności umiejętności liczenia czy czytania, przyda się natomiast precyzja i opanowanie. Dzieci uwielbiają pobijać kolejne rekordy w ilości ustawianych krzeseł. W grze niezbędna jest cierpliwość, pomysłowość i tzw. „pewna ręka”.
DOOBLE czyli grunt to refleks i spostrzegawczość- 
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 SUPER FARMER czyli radość i trudy hodowli zwierząt-
file_10.png

file_11.wmf


Ta uwielbiana przez dzieci gra losowa to super sposób na naukę liczenia przez zabawę. 
5 SEKUND! Zmierz się z czasem w  grze towarzyskiej, w której szybko myślisz i szybko mówisz.
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OPOWIEM CI HISTORYJKE
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Kostki z wyrazami OPOWIEM CI HISTORYJKĘ to prosta ale bardzo ciekawa wymagająca kreatywnego myślenia zabawa i gra edukacyjna. Na 6 kostkach znajdują się wyrazy określające osobę, zwierzę, czynność i miejsce. Zabawa polega na tym, by po rzucie kostkami opowiedzieć historyjkę, która będzie zawierała wszystkie elementy wskazane przez kostki. Gra z użyciem kostek skierowana jest dla tych, którzy lubią wymyślać historię, ale i szybko pisać. Gra od zabawy różni się tym, że po rzucie kostkami gracze starają się jak najszybciej napisać swoją historyjkę z użyciem wyrazów znajdujących się na kostkach. OPOWIEM CI HISTORYJKĘ - kostki to świetna pomoc dydaktyczna, rozwija wyobraźnię, zmusza do myślenia i uczy poprawnego wysławiania się i pisowni.
Puzzle – najlepszy na świecie zabójca nudy
A przy tym ćwiczenie cierpliwości, koncentracji, pracy w grupie. Ważne, żeby nie zostawiać z tą zabawą dziecka samego, bo szybko się zniechęci. Puzzle do układania online można znaleźć na stronach : puzzlefactory.pl, www.ipuzzle.pl, www.puzzleonline.eu.
Budowanie z klocków
Banał? Tak, ale uwierzcie, że dla dzieci to będzie prawdziwy hit, jeśli rodzice usiądą z nimi na podłodze i wspólnie zaczną budować zamkową fortecę. Zazwyczaj rzucamy dzieciom „pobaw się klockami”. Tym razem będzie inaczej. I w tym cały smaczek!
Zorganizujcie zawody
Dzieci uwielbiają rywalizację, więc nieważne czy będzie to konkurs na najwyższą wieżę                          z klocków, domek z kart, czy kto najszybciej posprząta swój pokój (zalecane!). Emocji na pewno nie zabraknie.
Zaangażujcie dzieci do pomocy
Zajęcia dla dzieci w wieku 6 - 8 lat (pierwsze próby składania i chowania prania, odkurzanie                 i mycie podłogi, opieka nad zwierzętami (w tym np. czyszczenie kuwety), wynoszenie śmieci).
Zajęcia dla dzieci w wieku 9 - 12 lat (sprzątanie łazienki, zmywanie naczyń lub ładowanie zmywarki, uruchamianie pralki, zmywarki, pomoc w pracach porządkowych jak grabienie liści, mycie samochodu itp.).
Zajęcia dla dzieci w wieku 13 - 18 lat (większość nastolatków jest w stanie poradzić sobie                       z niemal wszystkimi obowiązkami domowymi. Oczywiście pod warunkiem, że są tego nauczeni. Przeszkodą może być tutaj jednak nadmierne obciążenie dzieci w tym wieku zajęciami szkolnymi i pozaszkolnymi. Ważne, aby nie przeciążać dziecka w żadnym wieku, bo jedyne, co możemy w ten sposób osiągnąć to bunt lub zniechęcenie.)
Maraton filmowy
Czyli coś, co lubią tak samo i dzieci, i rodzice. Przygotowanie takiego maratonu także może stać się przyjemnym rytuałem: coś do chrupania, kolorowe przekąski albo małe kanapeczki, do tego kanapa na środku salonu i wspólne wybieranie tytułów. Aha! I oczywiście domowy popcorn:) (TVP Kultura wprowadza emisję zekranizowanych lektur szkolnych więc można połączyć przyjemne z pożytecznym)
Wspólne zabawy w kuchni
Dzieci uwielbiają piec ciasta, a jeszcze bardziej ciasteczka. Zazwyczaj preferują robienie ciasta kruchego albo drożdżowego. Dlaczego? Ponieważ to ciasto się ugniata! Najpierw można zrobić niezły bałagan na stolnicy, a potem jeszcze z połączonej masy lepić prawdziwe cuda. To jak zabawa plasteliną, tylko fajniejsza. A że będzie bałagan? Pięć minut odkurzania i po kłopocie. 
Kolorowanki, łamigłówki, zagadki
Jest to coś  co zajmie dzieci na dłuższą chwilę. Przydatne strony: www.e-kolorowanki.eu, www.kolorowankionline.net, www.superkid.pl. 
Wyprawa do muzeum
Wiem co pomyśleliście? Ale wymyśliłyśmy, przecież muzea są pozamykane! Macie zupełną rację,  ale wiele z nich udostępnia swoje zbiory, a nawet lekcje historii przez Internet. Na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego będzie codziennie nadawać na żywo na swoim profilu Facebook. Wirtualnie zwiedzicie też między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, Muzeum Historii Polski, Zachęta czy Muzeum Archeologiczne w Biskupinie – tutaj także pojawią się transmisje na żywo                 i wykłady.
 Piknik w domu
Wszyscy kochają pikniki, a te domowe trzeba odpowiednio przygotować. Zaletą pikniku pod dachem jest to, że można go połączyć z piżama party. Przyda się namiot, jeśli taki macie. Będą potrzebne koce, herbatka w termosie, jakaś planszówka, książki i piknikowe przekąski. A potem przy zgaszonym świetle można jeszcze długo i szczerze rozmawiać. Bezcenne!
 Wirtualne zwiedzanie parków narodowych 
Coś niesamowitego! Okazuje się, że możemy podejrzeć największe, najpiękniejsze parki narodowe świata bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki programowi Google Earth                                   i bezpłatne. A do tego naprawdę wciąga… 
Książki i audiobooki
O zaletach czytania dzieciom nie trzeba nikogo przekonywać. A gdy głos już siada, można się wspomóc audiobookami. Słuchają ich z przyjemnością i dzieci, i rodzice. Oto lista miejsc,                              z których możecie zaczerpnąć bezpłatne audiobooki dla dzieci 
Serwis Legimi udostępnił nieodpłatnie 20 tytułów dla dzieci i młodzieży. Aby sięgnąć po wybraną pozycję, wystarczy wpisać na stronie www.legimi.pl/czas-na-czytanie kod czytamy. Kod promocyjny uprawnia do odbioru jednego audiobooka i można go wykorzystać do 31 marca.
Wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu przez 60 dni do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków w ramach usługi Empik Premium. Wystarczy wygenerować kod na stronie www.empik.com/czas-w-domu, zarejestrować się w programie i pobrać aplikację Empik Go na smartfon lub tablet.
AKTUALIZACJA! Od 24 marca w ramach darmowego dwumiesięcznego pakietu Empik Premium dostępna jest również większość lektur szkolnych w formie e-booków i audiobooków. To odpowiedź Empiku na aktualne wyzwania w procesie edukacji na czas zamknięcia szkół i potrzeby uczniów, pozbawionych dostępu do bibliotek i pomocy naukowych.
Z poziomu aplikacji Empik Go wszyscy mogą uzyskać dostęp do ponad 90% tytułów znajdujących się na listach lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas szkoły podstawowej i liceum. Setki książek, pełne spektrum epok i stylów literackich – od mitologii greckiej, przez Treny Kochanowskiego, powieści Żeromskiego, po poezję XX wieku. Wśród dostępnych tytułów znajdują się niemal wszystkie lektury obowiązkowe dla szkoły podstawowej i liceum.
Wiele audiobooków można posłuchać w ramach usługi Audioteka Klub. Dostęp przez pierwsze dwa tygodnie jest bezpłatny.
Uczniom przyda się dostęp do cyfrowej biblioteki Wolne Lektury. Znajdziecie tu utwory należące do klasyki literatury polskiej oraz światowej. E-booki i audiobooki z Wolnych Lektur można czytać on-line lub pobrać za darmo na dowolne urządzenie.
Woblink to jedna z największych wirtualnych baz dla moli książkowych. W katalogu znajduje się wiele darmowych e-booków do pobrania, w tym klasyka literatury, białe kruki, i całkiem premierowe tytuły.
Z kolei w ofercie Publio znajduje się 170 e-booków, a wśród nich poradniki, interesujące powieści, ale też wiele publikacji o charakterze edukacyjnym.
Ciekawą akcję prowadzi także Bookini – teraz w bazie portalu mamy do dyzpozycji 2100 książek do bezpłatnego pobrania – dla miłośników klasyki polskiej i światowej literatury. Z pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie !
Darmowe ebooki i audiobooki oferuje Ebook Point. Są to zarówno powieści (głównie polskich autorów), jak i publikacje specjalistyczne.
3 miliony obiektów cyfrowych:  książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych znajdziecie w cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. To jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie.
Domowy pokaz mody
Taki z profesjonalnym wybiegiem i sesją fotograficzną, z ubraniami pożyczonymi od mamy                    i od taty. W tej zabawie może już spokojnie uczestniczyć  damska i męska część rodziny.
Zabawa w teatr
Przygotowanie scenariusza, ról, scenografii i aktorów to praca na wiele dni albo na jedno popołudnie. Wszystko zależy od Was. Scenariusz może być tylko luźnym zarysem fabuły, scenę zrobicie                        z kartonowego pudełka, a aktorzy mogą być pacynkami ze skarpet albo maskotkami. Nie musi być idealnie. Ważne, by było wesoło.
Zabawy ruchowe
Wbrew pozorom można je uprawiać także w domu: rodzinna dyskoteka, rzucanie piłeczek do wiaderka albo gra w kolanko, ciuciubabka, slalom z zawiązanymi oczami, odbijanie baloników (rękami, nogami), tory przeszkód, zbijanie baniek mydlanych, przechodzenie między nitkami włóczki przywiązanej do mebli.
Te wszystkie i wiele więcej prostych zabaw dostarczą dzieciom porcji ruchu, którego tak potrzebują. UWAGA! Proszę pamiętać o bezpieczeństwie.
Stwórzcie drzewo genealogiczne
Przyjemne z pożytecznym. Dzieci uwielbiają słuchać o tym, jak mama czy tata byli w ich wieku. Wspomnienia, poszukiwanie rodzinnych powiązań, przeglądanie albumów ze zdjęciami to wspaniała integracja, a dla dzieci lekcja na temat ich korzeni. 
Karaoke i koncert
Czy znacie kogoś, kto nie zaśmiewałby się podczas karaoke? No właśnie – dlatego to doskonała rozrywka na rodzinne popołudnie. A jeśli zdecydujecie się na koncert, warto zaangażować instrumenty, które wspólnie zrobicie. Bębny z kartonowych pudeł, grzechotki z butelek, do których wsypiecie ryż albo fasolę, tamburyn z kapsli. Oj, będzie głośno!
Zróbcie akwarium
Nie macie rybek, a dzieci o nich marzą? Może to jest właśnie czas na próbne podejście do tematu i stworzenie efektownego akwarium z kartonu? 
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Takie akwarium to prawdziwa ozdoba pokoju. Nie będziecie musieli się martwić, że zapomnieliście nakarmić rybki. Wystarczy trochę twórczej pracy i akwarium gotowe
Zabawa w detektywa
Dzieci na pewno z radością zaangażują się w poszukiwanie skarbu. Oczywiście zabawę trzeba najpierw przygotować. Przyda się więc mapa z określonymi zadaniami przy kolejnych punktach (zrób trzy przysiady, zaśpiewaj piosenkę) lub karteczki ze wskazówkami. Każde pomieszczenie lub zakątek może mieć na niej swoją tajemniczą nazwę, np. Zakątek Wróżek lub Komnata Strachów (łazienka).  Skarb może być jeden lub kilka drobniejszych. Łatwiejszą opcją tej zabawy jest tradycyjne „ciepło – zimno”.
Domowe robótki ręczne
To jedna z takich zabaw, na które „normalnie” nie mamy czasu. A może by tak uszyć poduszkę? Albo sympatycznego stworka? Serduszko z filcu? Jeśli tylko dzieci są już w wieku, w którym igła nie stanowi zagrożenia, warto dać im się wykazać w temacie szycia. Może im się spodoba. A nawet jeśli nie, umiejętność przyszycia guzika prawdopodobnie przyda się im wielokrotnie.
Gra w kalambury
Można podzielić się na drużyny. Można najpierw przygotować hasła na kartkach, które uczestnicy będą losować, ale można też „iść na żywioł” i przedstawiać na przykład bohaterów bajek. Dużo śmiechu gwarantowane!
Kultura w domu
Pod hasłem Kultura w domu Teatr im. Ludwika Sokolskiego w Tarnowie rozpoczął akcję udostępniania archiwalnych spektakli w wersji cyfrowej. Na początek obejrzyjcie wspólnie z dziećmi spektakl Lokomotywa II  w reżyserii Mariusza Szaforza. Pojawiła się NOWA propozycja Teatru: przedstawienie Gdzie jest babcia? autorstwa Agaty Biziuk i Agnieszki Makowskiej – spektakl dla całych rodzin, bowiem  w niebanalny i zabawny sposób porusza trudne tematy dorastania, odchodzenia oraz skrajnych postaw życiowych.
Krakowski Teatr Groteska wystartował z oryginalną propozycją Złap Groteskę w sieci. Internetowe  spotkania z Teatrem Groteska odbywają się każdego dnia w samo południe – na stronie internetowej Teatru umieszczane będą najpopularniejsze piosenki ze spektakli granych w Grotesce, natomiast                      w weekend zobaczyć będzie można „Brzydkie Kaczątko”, zarejestrowane specjalnie na tę okoliczność.
Również Teatr Lalka zachęca do pozostania w domach i obejrzenia spektaklu online Krawiec niteczka na platformie TVP VOD.
Teatr Lalek Guliwer ruszył z cyklem Wirtualnych Podróży Guliwera – codziennie inne niespodzianki.
Kutnowski Dom Kultury zaprasza na spektakl Pchła Szachrajka! Pchła Szachrajka na podstawie tekstu Jana Brzechwy została przygotowana przez aktorów amatorów ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie. Dajcie się bawić, rozbawić i zabawić!
Teatr Władca Lalek proponuje obejrzenie spektaklu Czerwony Kapturek. To żartobliwe przedstawienie, pełne piosenek i zwrotów akcji.
Teatr Miniatura w Gdańsku zaprasza na przedstawienia Zostań przyjacielem, Bajki robotów oraz Krzyżacy w formie teatru lalkowego.
Zapraszamy również do obejrzenia Dziadka do orzechów w wersji Kieleckiego Teatru Tańca oraz Pippi Långstrump w Operze Helsińskiej.
Do nieco starszych – młodzieży kierowany jest  spektakl Jesteśmy dorośli, prawie… Teatru Supeł.
Siemianowickie Centrum Kultury zaprasza na Domowy teatr. 
Rzecz jasna, wszystko to bez wychodzenia z domu!
Zbudujcie fortecę, domek, albo namiot.
Kto z nas- rodziców tego nie pamięta? Przydadzą się koce, poduszki, krzesła, kartonowe pudła jeśli jakieś jest akurat pod ręką (pudełka można pomalować). Reszta zależy od dziecięcej wyobraźni, a ta może rodziców zaskoczyć!
Edukacja w domu
Wszyscy wokół powtarzają, że to nie jest czas ferii, a w związku z tym edukacja domowa jest czymś polecanym. Pomóc w nauce przez zabawę mogą platformy edukacyjne, serwisy i kanały dla dzieci w różnym wieku. Podajemy listę takich miejsc:
epodreczniki.pl
Serwis dla dzieci i młodzieży zawierający materiały edukacyjne z większości przedmiotów. Do każdego tematu udostępniony jest film pozwalający usystematyzować wiedzę oraz ćwiczenia dotyczące poruszanych w filmie zagadnień i słowniczek z wyjaśniający najważniejsze hasła. Zalecana jest rejestracja, ale można korzystać także bez logowania.
 matzoo.pl
Tutaj dzieci rozwiązują zadania matematyczne bez rejestracji, wystarczy wybrać klasę                             i zagadnienia, których mają te zadania dotyczyć. Prosto, intuicyjnie, z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.
szaloneliczby.pl 
Serwis działa na podobnych zasadach jak matzoo.pl, choć jest chyba odrobinę mniej intuicyjny. Są za to zadania nie tylko dla dzieci, ale też dla młodzieży i przykładowe arkusze maturalne. Do każdego zadania jest mała pomoc z wytłumaczeniem danych zasad matematycznych i przykładami. Nie potrzeba rejestracji.
math.edu.pl
Trochę zadań i zasad ze świata liczb, trochę łamigłówek i matematycznych ciekawostek. Zadania są podzielone na zagadnienia, a nie na klasy i rozwiązujemy je nie w systemie                        a w sposób tradycyjny. Serwis raczej dla starszych dzieci. Z serwisu można korzystać bez rejestracji, ale rozwiązania są dostępne po założeniu konta.
pistacja.tv
Filmy pozwalające lepiej pojąć matematykę oraz plansze z podsumowaniem najważniejszych zasad. Wszystko można obejrzeć w serwisie albo pobrać na komputer. Pomoc zarówno dla dzieci, jak i rodziców, którzy chcieliby sobie co nieco przypomnieć. Proste, intuicyjne wyszukiwanie poprzez słowa kluczowe. Brak konieczności rejestracji.
matlandia
Program dla uczniów klas IV-VIII. Dla dzieci młodszych (5-9 lat) dostępna jest matlandiajunior.gwo.pl. Roczny abonament kosztuje 27 zł lub 16 zł – wersja junior. Zadania w serwisie są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i atrakcyjne wizualnie (to ważne dla dzieci!). Na stronach dostępne wersje demonstracyjne, gdzie można podejrzeć jak to wygląda.
 wladcyslow
Serwis, który może wspomóc edukację języka polskiego, przeznaczony dla dzieci z klas IV-VI. Działa podobnie jak matlandia. Roczny dostęp to także 27 zł. Kilka zadań można podejrzeć bez zakładania konta.
histlandia
Kolejna platforma wydawcy matlandii i władcyslow. Ta związana jest z historią i zawiera 65 animowanych ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej. Półroczny dostęp kosztuje 9 zł.
seterra.com
Tekstowe i graficzne testy z geografii, które pomogą w nauce kontynentów, państw ich stolic czy flag. Plusem jest dużo pracy z mapą. Rejestracja nie jest konieczna.
Pan Belfer
Kanał dla tych, którzy kochają chemię lub za nią nie przepadają, ale muszą zrozumieć. Nauczyciel Dawid Łasiński w przystępny sposób prezentuje lekcje wideo zgodne z podstawą programową z chemii.
lektury.gov.pl
Portal przydatny zwłaszcza gdy nie można pójść do biblioteki po szkolną lekturę. Książki                       w formie ebooków dostępne są bezpłatnie, bez konieczności rejestracji. Jest ich sporo, ale serwis stawia na klasykę.
wolnelektury.pl
Kolejna strona z książkami w formie ebooków i audiobooków. Ale wśród ponad pięciu tysięcy tytułów znajdują się nie tylko lektury szkolne, więc jeśli w domu wszystko już przeczytane, także rodzice mogą      z powodzeniem zaglądać do serwisu.
quizme.pl
Może nie typowa edukacja, ale zabawa w formie quizów i zagadek z wielu dziedzin wiedzy. Jest tam podział na klasy. Dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej znajdą dla siebie po kilkadziesiąt quizów            i zagadek. Można je wypełniać także bez rejestracji w serwisie.
Khan Academy
Strona z krótkimi filmami edukacyjnymi z wielu dziedzin wiedzy zakończonymi ćwiczeniami sprawdzającymi wiadomości. Znajdą się także materiały dla najmłodszych dzieci dotyczące np. kształtów czy nauki liczenia. Można korzystać bez zakładania konta.
quizlet.com
Serwis, z którego można korzystać na dwa sposoby: wyszukując quizy lub fiszki na podstawie słów kluczowych lub samodzielnie tworzyć quizy (do tego konieczna jest rejestracja). Największe zasoby stanowią chyba materiały do nauki języka angielskiego, ale inne przedmioty też mają sporo materiałów.
learningapps.org
Sam serwis na pierwszy rzut oka wydaje się trochę przestarzały, ale zawiera całe mnóstwo ćwiczeń, zadań, zabaw edukacyjnych z wielu przedmiotów, które znajdziecie pod przyciskiem „przeglądaj aplikacje”. Po wybraniu przedmiotu pojawia się menu z ogromnym wyborem zagadnień i dopiero po wybraniu zagadnienia mamy listę ćwiczeń interaktywnych na konkretny temat. Trzeba trochę poklikać, ale warto. Rejestracja nie jest wymagana.
adamedsmartup.pl
Serwis raczej dla starszaków i pasjonatów, którzy zamiast oglądać śmieszne filmiki z kotami na youtube, wolą poznawać tajniki chemii, biologii i fizyki. Do wyboru mamy artykuły, filmy oraz doświadczenia. Można z nich korzystać bez rejestracji.
Nauka to lubię
Podobne klimaty czyli ciekawostki fizyki i chemii w naturze albo w… kuchni. Do tego garść informacji  biologii, trochę historii. Wszystko podane w sposób całkiem przyswajalny przez fizyka – Tomasza Rożka.
dyktanda.online
Dzieci, które lubią zmagania z ortografią, ale na wesoło, powinien zainteresować serwis                      z bezpłatnymi dyktandami. Oczywiście wszystko dzieje się w systemie a na koniec otrzymujemy informację na temat ilości poprawnych i błędnych odpowiedzi. Wchodzimy bez rejestracji.
dyktanda.net
Kolejny portal z dyktandami dla dzieci z klas I-III. Znajdziecie tam też podstawowe zasady poprawnej pisowni oraz zgadywanki ortograficzne. Można korzystać bez rejestracji.
www.mac.pl
Coś innego, bo materiały do pobrania. Świetna akcja Wydawnictwa MAC, które wspierając edukację online w tym trudnym czasie, bezpłatnie udostępniło swoje zasoby. Akcja jest świeża, materiały będą dodawane sukcesywnie, ale to adres, który zdecydowanie warto odwiedzać.
Novakid
Szkoła angielskiego online dla dzieci od 4 do 12 roku życia, działająca już kilka lat                                  w kilkudziesięciu krajach.  Novakid umożliwia uczenie się języka  z nauczycielami z USA, Wielkiej Brytanii, Australii i innych krajów anglojęzycznych. Zajęcia odbywają się w wirtualnej klasie, a nauczyciele używają różnych metod, aby zaangażować ucznia w proces uczenia się – piosenki, gry, quizy. Dzieci mogą skorzystać także z zajęć konwersacji, gdzie  w praktyce maksymalnie wykorzystują już zdobyte umiejętności. Lekcje są indywidualne, rodzice mogą umawiać zajęcia od poniedziałku do niedzieli,                    w dogodnych dla siebie godzinach. Koszt uzależniony jest od częstotliwości i wykupionego okresu na lekcje.
www.gov.pl/zdalnelekcje
Rządowy serwis, który ma wspomóc uczniów, nauczycieli i rodziców w temacie edukacji online podczas społecznej kwarantanny. Strona jest prosta, czytelna i nie wymaga rejestracji. Wybieramy klasę, potem przedmiot i temat z listy. Pozbierano tam materiały z e-podręcznika, pistacja.tv i serwisu scholaris. Jeśli więc nie korzystacie z tych portali osobno, macie tutaj wszystko razem.
Zabawy plastyczne
Pod tym szerokim pojęciem kryje się milion pomysłów na wiele godzin zabawy. W domu może nie być takich czy innych artykułów, ale do tworzenia prac plastycznych można wykorzystać bardzo wiele różnych materiałów- od papieru po kamyki, plastelinę, guziki, płatki kosmetyczne, rolki po papierze toaletowym czy płyty CD. Polecamy stronę-  Kreatywni w domu.
Pamiętajcie!
Dni spędzone w domu nie muszą być smutnym czasem przed ekranami telewizora                                         i komputera. Wystarczy, że wokół panują depresyjne nastroje, postarajmy się więc cieszyć zdrowiem, śmiechem dzieci i wspólnie spędzonymi chwilami! Nawet jeśli dzieci od czasu do czasu trochę się ponudzą, nic się nie stanie. Mało tego – nuda to stan wręcz wskazany. 
...Ale o tym już w czasie naszego kolejnego spotkania.
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i życzymy udanych chwil w rodzinnym gronie.

