
Pomagamy pracodawcom wspierać pracujących rodziców w trudnej sytuacji
związanej z epidemią COVID-19.

Animacje online: Poznaj świat z Funny
Danny – codziennie o 11:00 na FB Funny
Danny prowadzone są zajęcia online dla

wszystkich dzieci.

Klub dla rodzin Zwalcz nudę online.

Muzeum Polin zaprasza w każdą środę o
godzinie 12:00 na żydowskie opowieści dla

najmłodszych. Niezwykłe historie
opowiedziane przez opowiadaczy,

wspólne muzykowanie, barwne ilustracje i
zagadkowe przedmioty.

Dzieci anglojęzyczne i te uczące się
angielskiego mogą posłuchać bajek na

dobranoc czytanych w ramach
amerykańskiej akcji #savewithstories

prowadzonej przez Jennifer Garner and
Amy Adams na Instagramie.

Jak narysować kalafiora? A głowę żyrafy? A
fajne potwory? Wydaje się trudne, ale z

tymi filmikami każdy sobie poradzi!
Włączcie na YouTube kanał rysowniczki

Agaty Jakuszko. Zapraszamy do
codziennych transmisji na żywo, podczas

których można z panią Agatą rysować i
prosić o narysowanie swoich własnych

pomysłów.

Zapraszamy na profil na FB Sowaliski.
Systematycznie organizowane są

kreatywne zajęcia dla dzieci:

śr, 8.04 godz 10:30 ZABAWIANKI
zajęcia dla dzieci w wieku 1,5-3 lata

śr, 15.03 godz 12:00 FIZJOFIGLE
zajęcia ruchowe z elementami
fizjoterapeutycznymi 

w każdy piątek o 12:00 MAŁE
CZYTANKI

Doświadczenia dla dzieci i całej rodziny.
Przedstawione w ciekawy i kreatywny

sposób 😊

Kodowanie na dywanie – bez drukowania i
komputera. Zadania dla dzieci, które chcą

poćwiczyć logiczne myślenie.

Starsze dzieci gorąco zapraszamy na
eksperymenty fizyczne i nie tylko, które
czekają na facebookowym profilu Wiktora

Niedzickiego. W krótkich filmikach pan
Wiktor pokazuje przeróżne zjawiska

fizyczne. Są łatwiejsze i trudniejsze, ale
wszystkie da się przeprowadzić w

domowych warunkach – sprawdźcie sami.

Kino Dzieci w ramach akcji
#MądreFilmyOnline proponuje selekcję
ponad 20 tytułów dla młodych widzów (w
wieku 4-12+), znanych z
międzynarodowych festiwali filmowych i
nagradzanych przez młodą widownię,
dostępnych legalnie, za niewielką opłatą
na platformach vod. Po obejrzeniu filmu
na stronie www.kinodzieci.pl w nowej
zakładce można znaleźć specjalnie
przygotowane wideo tutoriale z zabawami
plastycznymi oraz materiały do analizy
psychologicznej filmu z dziećmi
zatytułowane “Okiem psychologa”.

Nie tylko place zabaw i miejskie parki są
zamknięte, ale nawet lasy. Z każdym
dniem będzie nam wszystkim coraz
bardziej brakować kontaktu z przyrodą. Z
pomocą przychodzi Tatrzański Park
Narodowy, który dla wszystkich
stęsknionych za lasem i górami tworzy
bardzo krótkie filmiki dla dzieci pod
hasłem #tatrypoczekają. Polecamy
zwłaszcza dla uczniów w wieku 10-15 lat.

Święta Wielkanocne co raz bliżej.
Polecamy zacząć wykonywać wielkanocne,

domowe ozdoby. 
Dzielimy się z Wami naszym pomysłem na

wielkanocny wieniec na drzwi.

Jak udekorować wielkanocny stół? 
Co wprowadzi do naszego domu trochę

świątecznego nastroju? 
W co zaangażować większe dzieci, które

uwielbiają prace plastyczne? 
Zobaczcie te inspiracje.

W sobotę o godzinie 12:00 zapraszamy
dzieci na live o krakowskich legendach i

opowieściach z historią w tle. Poprowadzi
go bardzo znany licencjonowany

przewodnik po Krakowie Wojciech
Zabielski, który za swą działalność i pasję
do historii Krakowa był nominowany do

tytułu Osobowość Roku 2019. Koszt
udziału w live’ie na Facebooku to 10 zł. 

Kilka porad dla pracujących z domu rodziców,
którzy jednocześnie zajmują się dziećmi oraz

pomagają dzieciom w zajęciach „szkoły online” -
TYDZIEŃ 8-15 KWIETNIA. 

Wydarzenia nadchodzące w najbliższym czasie:

Dla najstarszych i nastolatków

Wspaniałe i mądre filmy dla dzieci w każdym wieku 

Cykl filmików #tatrypoczekają 

Szkoła w domu
Khan Academy - witryna daje nam dostęp do tysięcy kursów, z których już ponad 2000
dostępnych jest w języku polskim (a te po angielsku są też świetną możliwością do
szlifowania języka). Wśród tematów kursów znajdziemy wiedzę na różnych poziomach
od podstawówki po uczelnie wyższe. Tematyka obejmuje m.in. sztukę, medycynę,
matematykę, biologię, chemię i ekonomię. 

Wsparcie dzieci w trudnych czasach
Zapraszamy do wysłuchania podcastu Radio Wyspa Dzieci, gdzie rozmawiamy z dr
Dorotą Wiszejko-Wierzbicką - psychologiem, mediatorem rodzinnym - o tym jak
wspierać dzieci podczas epidemii koronawirusa.  

Sekcja Wielkanocna - 
DIY - pomysły na zajęcia plastyczne

Sekcja Wielkanocna - 
Wielkanocna sobota z krakowskimi legendami 

Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domu!

www.Femmeritum.pl

https://www.facebook.com/FunnyDannyPl/
https://zwalcznude.pl/klub-dla-rodzin-online?fbclid=IwAR1kTclapt5xoJRm5MpAM6CQpwzYGh1UYzJ5k9PnzaMCR56zhHfsuFwWYjU
https://www.youtube.com/channel/UCT-S6iEApoKU6ZRo1O0NTVA/videos
https://www.facebook.com/search/top?q=sowaliska&epa=SEARCH_BOX
https://savoir7.pl/szpiedzy-wiedzy/?fbclid=IwAR3lCYmRRLe8NIh0Ok8qOlgppVrcyZEjxSMI-6kqBP0BwWh1lhJY1A5kxMw
https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/03/zadania-bez-drukowania.html?fbclid=IwAR2FbzQYf6qWkEsN3FBDUEYFG09b8eEsHv3L3NsW2ezu4LMgfUVrqFYuxV4&m=1
https://www.facebook.com/niedzicki/
https://kinodzieci.pl/filmy-kino-dzieci-on-line/
http://www.kinodzieci.pl/
https://www.youtube.com/user/TPNVideo
https://www.youtube.com/watch?v=IDfOORdEW3o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3YUzJkTL4ejoF2l5boaCYRdmF7tgVbR
https://www.facebook.com/events/2961265750598234/?active_tab=about
https://www.facebook.com/Femmeritum/
https://www.instagram.com/femmeritum
https://www.linkedin.com/company/femmeritum
https://www.khanacademy.org/
https://link.do/LlWm5
http://femmeritum.pl/
https://www.facebook.com/groups/749947288442915/about/
https://www.instagram.com/savewithstories/

