
PROJEKT GUTTENBERG to biblioteka ponad 60 000 darmowych e-booków 
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.gutenberg.org/&prev=search

BIBLIOTEKA CYFROWA POLONA. 
https://polona.pl
POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa 
tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale 
też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, 
pozwalających uzyskać najwyższą jakość. Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2
000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i 
pocztówek. Rocznie to ponad 17 milionów skanów.

MAŁY MALARZ
Darmowy polski program do malowania dla dzieci. http://www.naukadladzieci.net/programy/4-maly-
malarz

Zbiory polskich instytucji kultury on-line. 
 https://fbc.pionier.net.pl
Federacja Bibliotek Cyfrowych – polski serwis internetowy założony w 2007, 
którego podstawowym celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 
informacji on-line o zbiorach polskich instytucji nauki i kultury.

POLSKA TRADYCJA. 
Historia, legendy, kuchnia, pieśni, stroje, folklor – wszystko o Polsce.
https://www.polskatradycja.pl

STROJE REGIONALNE I NARODOWE.
Znajdziesz tu barwne prezentacje polskich strojów regionalnych i narodowych, interaktywne 
gry i zabawy, a także materiały pdf do pobrania i wydrukowania. 
https://polalech.pl/?fbclid=IwAR2Ax3pU2i-
4KuLyaHoU2njjT6XWYaC8ZI0nWQA_XCjbTAbmcw3v9Vjka1M

TU MOŻNA POSŁUCHAĆ ZA DARMO BAJKI DLA DZIECI

https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/

http://audio-bajki.pl/

Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, 
Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. Wszystko 
bezpłatnie i bez konieczności  logowania.
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Link: https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom/4474,Audycje?
fbclid=IwAR2uan6LqFD3DFxympvAk7Pblbfzg73hvj-9OghMRfC0J7WiVSSwotg3Ly0

LISTY Z KRAINY SNÓW TO STRONA Z WIERSZAMI, OPOWIADANIAMI, PIOSENKAMI.
http://wiersze.co

Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, podcastów 
itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja bezpłatna 
uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. 
Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach. link: 
https://open.spotify.com/playlist/74wqfAUBTxFjmxEOyaxNZV

Europeana Ta strona zbiera w jednym miejscu zasoby bibliotek, muzeów i archiwów 
cyfrowych. Mnóstwo książek i historycznych zdjęć oraz grafik. 
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.europeana.eu/
pl&prev=search
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