
 

Łączenie przyjemnego z pożytecznym,  

czyli edukacyjne zabawy online dla uczniów 

 Przestrzeń internetu oferuje bardzo dużo pomocy, które możemy wykorzystać                             

w wolnym czasie, by podnieść swoje umiejętności matematyczne, ortograficzne, związane                   

z koncentracją uwagi czy spostrzeganiem. Poniżej zbiór propozycji.  

Dobrej i mądrej zabawy! 

Ortografia: 

• dyktanda.net – dyktanda i zgadywanki dla klas 1-3 oraz 4-6,  

• dyktanda.online  – aplikacja zawiera dużą dyktand dla klas od 1 do 8, 

• ortograf.pl – dyktanda dla klas 1-8, 

• pisupisu.pl – ćwiczenia ortograficzne (i nie tylko) dostosowane do wieku uczniów 

(klasy 1-8). 

Na kanale Sposób na naukę znajdziecie mnóstwo filmików edukacyjnych z zakresu 

ortografii (i nie tylko!).  

Ćwiczenia rozwijające między innymi pamięć, koncentrację i spostrzeganie: 

• pamiec.imasz.net – darmowe gry online (krzyżówki, puzzle, zagadki, labirynty, 

łączenie w pary i wiele innych), 

• brainmax.pl – około czterdziestu gier rozwijających percepcję, logikę, 

koncentrację i pamięć, 

• piktografia.pl  – karty pracy do pobrania rozwijające umiejętności matematyczne 

uczniów, 

https://dyktanda.online/
https://www.ortograf.pl/dyktanda
http://pisupisu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCZN4_v4dlVFdAWWXTFUuu3w
http://www.pamiec.imasz.net/
http://www.brainmax.pl/
https://piktografia.pl/


• educarium.pl – karty pracy do pobrania w różnych kategoriach: percepcja 

wzrokowa, logiczne myślenie, matematyka, czytanie i pisanie, specjalne potrzeby 

edukacyjne, 

• matzoo.pl  – matematyka dla klas od 1 do 8, 

• miastodzieci.pl – śmieszne zagadki logiczne, 

• specjalni.pl – blog edukacyjny z materiałami 

i kartami pracy do pobrania, 

• wczesnoszkolni.pl – baza najlepszych pomysłów 

dla nauczycieli. 

Inne zabawy interaktywne, gry online, quizy edukacyjne: 

• Wordwall.net – portal Wordwall to ogromna baza różnotematycznych interaktywnych 

ćwiczeń dla dzieci na każdym etapie edukacyjnym. Umożliwia także tworzenie ćwiczeń 

interaktywnych. 

• LearningApps.org – to aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania 

za pomocą małych interaktywnych modułów.  

• gry.pl – serwis z darmowymi grami online przeznaczonymi dla jednego lub wielu 

graczy. 

• szarada.net – Internetowy Świat Krzyżówek – zbiór krzyżówek, rebusów, łamigłówek 

dla dzieci.  

• quizizz.com – quizy na dowolny temat dla różnych grup wiekowych. 

• LOGIFAN – gry i zagadki logiczne dla wszystkich. 

Puzzle: 

• puzzlefactory.pl  

• ipuzzle.pl   

   

  

 

https://educarium.pl/
https://www.matzoo.pl/
https://miastodzieci.pl/zagadki/smieszne-zagadki-logiczne/
https://szkolenia.specjalni.pl/materialy/
https://wczesnoszkolni.pl/karty-pracy
https://wordwall.net/pl
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://www.gry.pl/
https://szarada.net/
https://quizizz.com/
https://www.logifan.pl/index.php?id=idx
https://puzzlefactory.pl/
http://www.ipuzzle.pl/

