
 

PODRÓŻE PO WIEDZĘ I ROZRYWKĘ  

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU 

(wirtualne spacery i wystawy oraz bezpłatne audiobooki) 

 

Zwykle wybieramy się w podróż po naukę i przygodę. Może to być przygoda bardziej 

lub mniej ciekawa, nawet ekscytująca. Wiele zależy od tego, z kim się wybierzemy i kogo  

w drodze spotkamy. Dobrze zaplanowana sprzyja poznaniu ciekawych miejsc, uczestniczeniu 

w różnych zdarzeniach, spotkaniom z ciekawymi ludźmi. Na czas pandemii, proponujemy 

wirtualne podróże w towarzystwie członków rodziny. W chwilach wolnych od zdalnej pracy 

lub nauki i dla wytchnienia od wrażeń związanych z wirtualnymi spacerami, proponujemy 

również sięgnięcie po ciekawą książkę, tym razem, w wersji audio. 

 

Wycieczki on-line: 

Miastodzieci.pl – Zabierz dziecko z domu i zwiedź piękne parki narodowe USA! – Wirtualne 

spacery  

Miastodzieci.pl – Zwiedzaj najpiękniejsze budynki i budowle świata! – Polecane darmowe 

wirtualne spacery 

Miastodzieci.pl – Zwiedzaj muzea nie wychodząc z domu! – Polecane darmowe wirtualne 

spacery.  

Budynkowo.pl – Nie możesz wyjść z domu? – Zwiedzaj polskie zabytki online!  

Morizon.pl – Najdziwniejsze budowle świata – 15 architektonicznych eksperymentów oraz 

Dziwne domy i budowle w Polsce 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zwiedzaj-najpiekniejsze-budynki-i-budowle-swiata-polecane-darmowe-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zwiedzaj-najpiekniejsze-budynki-i-budowle-swiata-polecane-darmowe-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zwiedzaj-muzea-nie-wychodzac-z-domu-polecane-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zwiedzaj-muzea-nie-wychodzac-z-domu-polecane-wirtualne-spacery/
https://budynkowo.pl/news/polskie-zabytki-online/
https://www.morizon.pl/blog/najdziwniejsze-budowle-swiata/
https://www.morizon.pl/blog/najdziwniejsze-budowle-swiata/


Muzea – wirtualne spacery i wystawy: 

Kultura Dostępna.pl – Wirtualne spacery po ciekawych miejscach w Polsce    

British Museum, Londyn – wirtualny spacer  

Galeria Uffizi, Florencja – wirtualna wystawa 

Guggenheim Museum, Nowy Jork – wirtualny spacer  

Kioto Costume Institute, Kioto – wirtualna wystawa  

Luwr, Paryż – wirtualny spacer 

MASP, Sao Paulo – wirtualny spacer oraz wystawa  

Musée d’Orsay, Paryż – wirtualny spacer 

Muzeum II Wojny Światowej - wirtualny spacer  

Muzeum Powstania Warszawskiego – wirtualny spacer  

National Gallery of Art, Waszyngton – wirtualna wystawa  

Pergamon Museum, Berlin – wirtualna wystawa  

Rijksmuseum, Amsterdam – wirtualny spacer oraz wystawa  

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles – wirtualny spacer oraz wystawa  

 

Audiobooki: 

Bajkowisko.pl – Bajki do słuchania dla Twojego dziecka  

Chmuraczytania.pl – Chmura Czytania daje książki, które sami chcemy czytać. – Książki 

autorów mówiących rzeczy ważne – warte poznania, przypomnienia, czy wręcz odkrycia na 

nowo przez współczesnych Czytelników.  

Miastodzieci.pl – Darmowe audiobooki i e-booki dla dzieci oraz rodziców! Bezpłatny dostęp 

na czas kwarantanny 

Publio.pl – Darmowe audiobooki  

 

Opracowanie: 

Cecylia Radzewicz 

Biblioteka Pedagogiczna  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/solomon-r-guggenheim-museum?hl=en
https://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/masp?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://spacer.muzeum1939.pl/
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html
https://artsandculture.google.com/partner/national-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=en
https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/
http://www.chmuraczytania.pl/index.php
http://www.chmuraczytania.pl/index.php
https://miastodzieci.pl/czytelnia/darmowe-audiobooki-dla-dzieci/
http://www.publio.pl/audiobooki,darmowe.html

