Galeria sztuki Zachęta prowadzi warsztaty dla
dzieci. on-line. Odbywają się one codziennie o godzinie 10.00
przez Skype. „Obejrzymy prace różnych artystów z kolekcji
Zachęty, pomówimy o tym, czym jest sztuka i dlaczego ludzie je
tworzą. Dowiemy się także, w jaki sposób pozwala odkryć w
naszej codzienności prawdziwe cuda, a co najważniejsze — sami
zamienicie się w prawdziwych artystów i artystki i stworzycie
prace wokół wybranego tematu." - czytamy w opisie.
Więcej informacji dostępnych na stronie Zachęty na Facebooku.

Zabawa Wielka Sprawa [na żywo]
Martyna Widawska, która prowadzi
stronę Zabawa Wielka Sprawa na
Instagramie organizuje Dziecięcą
Domówkę Online. Na stronie na
Facebooku zamieszcza pomysły na gry
i zabawy w formie zdjęć i filmów.

Polskie Radio dla dzieci
Polskie Radio udostępnia specjalną stronę z audycjami i słuchowiskami dla dzieci. Oprócz
tego na stronie można znaleźć też pomysły na zabawy i zajęcia, konkursy i gry.

Rysowanie z Agatą Jakuszko [na żywo]
Rysowniczka Agata Jakuszko prowadzi codziennie
o 9.00 rano lekcje rysowania dla dzieci na swoim kanale na YouTubie.

Warszawskie zoo on-line.
Codziennie o godzinie 14 na facebooku publikowane są krótkie
transmisje co dzieje się u zwierząt w tym czasie. Dostępne są także
zajęcia edukacyjne online.

Spacer po Centrum Nauki Kopernik
Stroną warta obserwowania jest fanpage Centrum Nauki Kopernik na Facebooku
Organizowane są tam wirtualne spacery po Centrum a także pojawiają się ciekawostki
i eksperymenty.

Muzyczne zajęcia z Muzakami [na żywo]
Monika Marianowska prowadzi muzyczne zajęcia na swojej
grupie Muzaki. Zajęcia odbywają się na razie codziennie o
godzinie 11.00.

KREATYWNA
NuuDA:-)

Spektakle online dla dzieci
Wiele teatrów decyduje się na udostępnienie nagrań ze
spektakli online na swoich kanałach (zwykle YouTube).
Niektóre są dostępne tylko w określonym czasie, inne
póki co nonstop. Zauważyłam, że takie spektakle
bardziej angażują przedszkolaki niż bajki, są też
oczywiście bardziej wartościowe.

Nauka programowania z Code.org
Strona Code.org udostępnia lekcja programowania dla dzieci w różnym wieku.
Nauka jest możliwa już od 4 lat

Filmy, podręczniki i animacje od MAC
Edukacja
Wydawnictwo MAC Edukacja udostępnia za
darmo 1800 materiałów do nauki na
stronie mac.pl/publikacje.

Doświadczenia ze Świetlikiem
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik udostępnia doświadczenia, które można łatwo
przeprowadzić w domu. Eksperymenty oferuje też Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

