
Bajeczki na małe smuteczki - Gwiazdkowe
przedszkole
https://www.youtube.com/watch?v=AAWskbuk98g

Bajka edukacyjna z serii „Bajeczki na małe smuteczki” . Idealna dla dzieci, które boją się zostać w
przedszkolu z opiekunem. Przyda się nauczycielowi w dniu zastępstwa w innej grupie, a także 
rodzicom, których dziecko ma problem z zaufaniem

Bajeczka po polsku o zwierzętach z lasu
https://www.youtube.com/watch?v=pzJ7h-FXrRw 

Bezpieczne wakacje w górach - Bajka 
edukacyjna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=2PrteVYHb7g

Bezpieczeństwo na drodze
https://www.youtube.com/watch?v=YLhGcMIPTuA

Bajka o roślinach dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=WoIF1GjMLtQ

Nauka miesięcy I Rymowanki dla dzieci I 
Lulek.tv
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI

Poznajemy pogodę i pory roku - bajka 
edukacyjna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0

Alfabet dla dzieci po polsku ze Smokiem 
Edziem - bajka edukacyjna dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=doS7gdCRYt0

Nauka liczenia dla dzieci - Ubu poznaje 
świat
https://www.youtube.com/watch?v=rBrLtZuj8LM
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Bajki do czytania
https://miastodzieci.pl/bajki/k/bajki-do-czytania/

BAJKI DO CZYTANIA
https://bajki-zasypianki.pl/bajki-do-czytania

Bajki do czytania dla dzieci. Na dobranoc usypiające i relaksujące zasypianki oraz 
tłumaczące świat bajki pomagajki.

BAJKI DO CZYTANIA 

 https://www.elfibajka.pl/bajka-do-czytania.html

Czytaj dziecku darmowe bajki o przygodach elfów,rozwijaj wyobraźnięi przenieś siędo magicznego 
świata latających prezentów i czekoladowych domków.

Bajki
https://www.bajkidoczytania.pl/bajki

Historie i opowiadania dla dzieci

BAJKI DLA DZIECI DO CZYTANIA
BAJKI I BAŚNIE DO CZYTANIA

https://basn.pl/bajki/do-czytania.php

Bajki dla dzieci do poczytania
https://bajkidladzieci.net/do-poczytania.php

Znajdziesz tutaj bajki, które możesz czytać swojemu dziecku do snu oraz w innych porach dnia. Są to 
wspaniałe bajki, na których wychowało się wiele pokoleń dzieci.

BAJKI I BAŚNI
https://czasdzieci.pl/czytanki/dz,2-bajki_basnie.html   

Bajki dla dzieci Zasypianki
Autorem bajek na dobranoc oraz terapeutycznych jest Paweł Księżyk.
https://polki.pl/bajki-dla-dzieci-zasypianki,autor,4737,1.html
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