Polecane programy i strony www
Dyslektyk 2 jest programem ćwiczącym i poprawiającym sprawność analizatora
wzrokowego i słuchowego, pamięć słuchową, pamięć wzrokową, koncentrację
uwagi i pamięć krótkotrwałą. Wszystkie te elementy są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania każdego dziecka w szkole. Ćwiczenie sprawności
analizatorów i pamięci ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci
dyslektycznych.
Sposób na dysleksję to program, który polepsza umiejętności językowe.
W programie znajduje się osiem ćwiczeń językowych (ponad 120 wariantów)
i cztery ćwiczenia sprawdzające znajomość ortografii.

www.dobreprogramy.pl
2+2 to atrakcyjny graficznie w odbiorze program wspomagający naukę dzieci z zakresu
podstawowych zagadnień matematycznych takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie,
porównywanie liczb, mnożenie oraz dzielenie (w zakresie od 0 do 100).
Sebran (po szwedzku Zebra) to sympatyczny program edukacyjny dla dzieci. Poprzez
różnorodne, proste gry pomaga w nauce liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia,
zapamiętywania, kojarzenia, poznawania liter alfabetu, czytania itd. Wszystkie pojawiające się na
ekranie obrazki i litery, a także same przyciski programu, są odpowiednio duże aby mogły być
rozpoznawane i obsługiwane przez dziecko. Całość uzupełnia muzyka uprzyjemniająca naukę.
Program został przetłumaczony na ponad 20 języków i zdobył uznanie wielu rodziców
i nauczycieli.
Sporadycznie pojawiają się błędy więc warto je skorygować bo program jest ciekawy.
www.ito.hg.pl
(zabawy edukacyjne – kolorowanki, układanki, piktogramy, literki, cyfry i figury, inne)
www.kaligrafowanie.pl
(Litery i cyfry: 3 litery, z dużym szablonem, mała i duża, wiersz, mała i duża – wiersz, rosnące,
mała, duża, wiersz, wypełnianie liter, puste szablony kart, dwuznaki i złączenia, różne, różne 2,
szukaj litery/cyfry, pisanie - zestaw 1;
Szlaczki: szlaczki – A, szlaczki – B, szlaczki – C;
Labirynty: labirynty – A, labirynty – B)
www.grajlandia.pl
(gry logiczne – ratuj pomarańczę, owoce w opałach)
www.amigos-games.com
(gry online – gry logiczne - Professor Fizzwizzle)
www.jeja.pl
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(gry logiczne – geometryczna układanka, obudź pudełko, zaczarowany ołówek)
www.czasdzieci.pl
(strefa dzieci: bajki, kolorowanki, czytanki, gry dla dzieci)
www.zyrafffa.pl
(gry online, gry edukacyjne dla dzieci, gry przygodowe, konkursy, krzyżówki, quizy, ...)
www.dyktanda.net
(rozwiązując dyktanda online uczeń oprócz poznawania zasad pisowni zdobywa również
umiejętności związane z obsługą komputera i Internetu)
www.jakoloruje.pl
(Przedszkolaki, Zwierzęta, Mandala's, Bohaterowie Z Bajek, Różne, Tematy, Zima,
Majsterkowanie, Kolorowanki Biblijne, Haftowanie Kartki, Kartki do Kłucia, Boże Narodzenie)
www.kolorowe-obrazki.pl
(zwierzęta: ssaki, płazy i gady, ptaki, ryby, owady, dinozaury; rośliny: owoce, warzywa, kwiaty,
grzyby; pojazdy: samochody, samoloty, edukacyjne kolorowanki: literki (alfabet), cyferki,
kaligrafia litery, kaligrafia cyfry, labirynty, mandale, przedmioty; świąteczne kolorowanki: - Boże
Narodzenie, Wielkanoc; Inne: Znane Osoby)
www.kolorowankimalowanki.pl
(edukacyjne, natura, pory roku, sport, przyroda, zwierzęta, historia, domy, miasta, zabytki itp.)
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