
Od kilkunastu dni w związku z koniecznością pozostawania w domach możecie zauważyć 

zmianę nastawienia dorosłych do korzystania przez Was z komputera. Niektóre lekcje 

odbywają się przez Internet, zadania domowe nauczyciele wysyłają na maila i oczkują, że 

wykonacie je  i prześlecie w formie elektronicznej.  Gdzieś jakby ulotniły się obawy dorosłych, 

że młodzież za dużo czasu spędzi przed komputerem.  Gdy zrobicie już wszystkie szkolne 

zadania, może  chcielibyście poszukać inspiracji do działań twórczych odwiedzając 

najsławniejsze muzea światowe lub zwiedzając niezwykłe miejsca i budowle, oglądając 

przedstawienia teatralne, operowe i penetrując zbiory bibliotek, podziwiając przyrodę. 

Wszyscy wiecie gdzie znaleźć  w sieci dobrą muzykę i filmy. Przedstawiamy kilka linków do 

stron, które przeniosą Was w inną rzeczywistość – odległe zakątki świata, przestrzeń 

wypełnioną sztuką. Wykorzystajcie czas , który spędzacie sami w domach na własny rozwój. 

Może zafascynują was działania twórcze artystów i spróbujecie własnych sił  tworząc własne 

obrazy, scenariusze, projekty, pisząc wiersze, opowiadania, bajki, komponując muzykę lub 

układając choreografie… wszystkim życzymy odwagi w podejmowaniu wyzwań 

artystycznych.    

https://www.budowle.pl/tekst/60-budowli-ktore-mozesz-odwiedzic-wirtualnie-bez-

wychodzenia-z-domu/546?fbclid=IwAR0ytawiziu5vApDsNg6_-

GyCbnDR4h0xVRIm106lMiULtySpUm6lzQaobo – 60 budowli, które można odwiedzić bez 

wychodzenia z domu  

http://www.mnw.art.pl/edukacja/aktualnie/oferta-edukacyjna-online-na-czas-kwarantanny/ - 

Muzeum Narodowe w Warszawie 

https://www.specjalni.pl/2020/03/gry-planszowe-do-

wydrukowania.html?fbclid=IwAR3_1f5baZQ0bL5PCVzOEyCa6rC0dAiPJ1WHByvCqyr9jY

BH02V12xwiuf0#more – Gry planszowe do wydrukowania  

https://www.werandaweekend.pl/sprawdzone-miejsca/muzea/te-muzea-odwiedzisz-bez-

wychodzenia-z-

domu?fbclid=IwAR1wmUzz_l_rgiYqbynIU2JKjIsXjQOysNyL6Kz9yvdJ_bIQXvfmojcjksM 

– Muzea na świecie  

https://www.juniorowo.pl/nieferie-co-robic-z-dziecmi-w-domu-dzien-

7/?fbclid=IwAR1yU0UgJSTh8LAUP6eGlCrzfVmpXGZBPF8QlhxaomUqsdw10zAgQreLgG

Y – Co robić z dziećmi w domu  

https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/?fbclid=IwAR292F-Z9ZmTQwQ7_vrO-

dglgb0u449KZnhmIw0Clb6HkXGSxEO-nb3iVuo – Darmowy ebook 

https://www.facebook.com/1944pl/photos/a.186904858929/10157898016828930/?type=3&th

eater – Muzeum Powstania Warszawskiego 

https://bn.org.pl/aktualnosci/3928-czytanie-on-line-bez-ryzyka-zakazenia.-najwieksza-

biblioteka-cyfrowa-w-polsce-

otwarta.html?fbclid=IwAR3_1f5baZQ0bL5PCVzOEyCa6rC0dAiPJ1WHByvCqyr9jYBH02

V12xwiuf0 – Biblioteka Narodowa 

https://wroclaw.naszemiasto.pl/10-najlepszych-spektakli-do-obejrzenia-za-darmo-w-

sieci/ar/c13-7599369?fbclid=IwAR3EODF36Mhx3sCvjOX3r48ouLQXwiOjr0-

Bw0nUARFIBubKCx2vLp8upcw – Spektakle online 
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https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/player.php?id=34844&fbclid=IwAR0IhD

UfoynZ8Ic8bv2B3R7e4_BkcsvgtQ0-kiXThKkPHhIzB0hOxw5BneM#/69124/179.998 - 

Muzeum w Malborku 

http://vod.teatrwielki.pl/ - Spektakle Teatru Wielkiego 

https://teatrtv.vod.tvp.pl/29067382/spektakle - Teatr Telewizji 

https://www.boredpanda.com/famous-museums-offering-virtual-

tours/?fbclid=IwAR0iHwJqix7B2z07hyLRiZ97jOsadD22jREp-iUnDUQc5-

KRH_kVPIPIV2s&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=organic – 

Sławne muzea 

https://www.facebook.com/artur.tcm/posts/621309171627048 - Mikrozdjęcia robaków  

https://www.facebook.com/pg/PtakiWPolsce/photos/?tab=album&album_id=1501625151449

61 – Zdjęcia ptaków 

https://www.glosy-

ptakow.pl/alfabetyczny/?fbclid=IwAR2H90OTC8jf_K2vH8nh00aUY8fNUB5lkUlj2v24xiJp

mHSEaM8D_fL6jGc#U – Głosy ptaków  

https://vod.pl/da-vinci-learning - Program edukacyjny 

https://kinodzieci.pl/filmy-kino-dzieci-on-line/?fbclid=IwAR0ytawiziu5vApDsNg6_-

GyCbnDR4h0xVRIm106lMiULtySpUm6lzQaobo – Filmy dla dzieci  

 

Wiele inspiracji znajdziecie również na stronie https://nieferie.pl/ 

 

Opracowały: Ewa Iwanowska, Marta Motyl 
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