
Zapraszamy na stronę projektu edukacyjnego "SIECIAKI"

SIECIAKI.PL to serwis internetowy Fundacji Dzieci Niczyje adresowany do dzieci w 
wieku 9-15 lat. Jego główną ideą jest edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa 
w Internecie oraz promocja bezpiecznych zastosowań Sieci.

 

POZNAJ BEZPIECZNY INTERNET

1.   Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj 
się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.

2.   Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, 
numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim 
naprawdę rozmawiasz!

3.   Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafi.

4.   Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca nie odpowiadaj na 
nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

5.   Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś 
kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i  mieć 
wobec ciebie złe zamiary. 

6.   Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom 
lub innej zaufanej osobie dorosłej.

7.   Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim 
znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji.

8.   Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz żeby oni 
traktowali Ciebie.

9.   Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w 
Internecie zawsze podawaj ich źródło pochodzenia.

10.Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli 
planujesz spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z 
rodzicami!!! Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w 
towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

11.   Uważaj na e-maile od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych 
załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład 
zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

12.   Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje 
hasło jak o największą tajemnicę. Jeżeli musisz w Internecie wybrać jakieś hasło, 
pamiętaj żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia i strzeż go jak oka w głowie.

13.   Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, 
który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.



14.   Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, pamiętaj, że mają do niej dostęp 
również osoby o złych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu 
domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie 
publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.

15.   Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię 
niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz. 

16.   Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. 
Pokaż im jakie proste jest serfowanie po Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, 
pokaż im jak szukać w Internecie informacji.

17.   Zadbaj o ukrycie przed obcymi swoich prawdziwych danych. Nie używaj w adresie 
poczty elektronicznej swojego imienia i nazwiska.

18.   Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie 
podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i
zgody rodziców.

19. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Czy masz 
zainstalowane oprogramowanie antywirusowe? Jeżeli nie, to porozmawiaj o tym z 
rodzicami. Wybierzcie wspólnie i zainstalujcie odpowiedni program.

 

Źródło: www.dbi.pl www.sieciaki.pl

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z adresami  internetowymi  przeznaczonymi dla
dzieci:

Sieciaki.pl www.sieciaki.pl

 HELPLINE www.helpline.org.pl

 Interklasa interklasa.pl

 Mali Ratownicy www.maliratownicy.pl

 Dziecko w Sieci www.dzieckowsieci.pl

 Klub Pancernika www.klubpancernika.pl

 Ciufcia.pl www.ciufcia.pl

 TV Jetix www.jetix.pl

 PluszakiRozrabiaki.pl www.pluszakirozrabiaki.pl

 Świat Bajek Hagi www.swiatbajek.hagi.pl

 Dzieciaki www.dzieci12.webpark.pl

 Muzeum Dobranocek PRL www.muzeumdobranocek.pl

 Czas Dzieci czasdzieci.pl

 Kubuś www.kubus.pl

http://www.sieciaki.pl/
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.kubus.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/czasdzieci.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.muzeumdobranocek.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.dzieci12.webpark.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.swiatbajek.hagi.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.pluszakirozrabiaki.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.jetix.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.ciufcia.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.klubpancernika.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.dzieckowsieci.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.maliratownicy.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/interklasa.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.helpline.org.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.sieciaki.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22


 TV MiniMini www.minimini.pl

 Origami www.origami.art.pl

 Wynalazki i odkrycia www.wynalazki.mt.com.pl/

 Mors i Pinky www.mors-pinky.pl

Panfu - bezpieczny, wirtualny świat dla dzieci www.panfu.pl/

 Mały artysta

http://www.drukowanka.pl/

http://kolorowankionline.pl/

http://gry-dladzieci.pl/

http://weavesilk.com/

http://bomomo.com/

http://www.incredibox.com/v4/   

http://blabberize.com/make

 

Nauka i edukacja

http://www.sieciaki.pl/

http://www.matzoo.pl/

http://www.wedrowkizlotowki.pl/#/main/

http://akademiaamperka.pl/

http://pl.kids.da-vinci-learning.com/

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=pl

http://www.euroman.gov.pl/

http://www.garygra.pl/

http://www.grydladzieci.edu.pl/

http://kiddoland.onet.pl/

http://www.malykonsument.com.pl/   

http://www.necio.pl/

   http://www.szkolazsee.pl/

 

 Bezpieczeństwo

http://www.orlenbezpiecznedrogi.pl/

http://www.321internet.pl/

http://podlaska.policja.gov.pl/programy/bezpieczne_wakacje/

 http://www.esafetykit.net/index2.html

 

 Język polski

http://pisupisu.pl/

http://www.dyktanda.pl/
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http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.panfu.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.mors-pinky.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.wynalazki.mt.com.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
http://www.sp2lubon.eu/%5C%22%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22http:/www.origami.art.pl/%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%5C%22%5C%5C%22%5C%22
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http://www.dyktanda.net/

  

Matematyka

http://www.matmag.pl/

http://www.matzoo.pl/

http://www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki

 

Przyroda

http://www.naszbaltyk.pl/

http://www.planetaenergii.pl/

http://www.klimatdladzieci.pl/

http://www.zielonaenergia.eco.pl/

http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html

http://ekoport.pl/
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