Platformy z materiałami do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów
Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Do dyspozycji są: e-podręczniki,
e-materiały do kształcenia ogólnego,
e-materiały dla przedmiotów zawodowych,
katalog zasobów dodatkowych.
https://epodreczniki.pl/

Rządowa platforma edukacyjna zawierająca
propozycje
materiałów
dydaktycznych
i narzędzi.
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Poradnik
MEN
przygotowany
dla
nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców,
zawierający wytyczne jak koordynować
kształcenie na odległość, co należy do
obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak
realizować
podstawę
programową
w warunkach domowych, jak zwiększyć
efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób
zaplanować czas dziecka w domu oraz
z jakich narzędzi i materiałów korzystać.
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie
-na-odleglosc--poradnik-dlaszkol?fbclid=IwAR3iOazezWT611Jgx1PGvAsHi_Jx3GrEDHtmnIjkTFq56RebDAAsF
0t-xs
Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej
online. Telewizja Polska we współpracy
z Muzeum Powstania Warszawskiego
i Ministerstwem Edukacji Narodowej
uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny
online. Nowe pasmo jest odpowiedzią na
potrzeby uczniów i nauczycieli podczas
zawieszenia
zajęć
dydaktycznowychowawczych w szkołach. Materiały dla
uczniów i nauczycieli będą pojawiały się
codziennie na stronie https://vod.tvp.pl/
w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła” .

https://www.gov.pl/web/edukacja/kanaledukacyjny?fbclid=IwAR2G_et5OflotQMQunbzInP53GmexRkuf6VRy1H2hfVw4feZE0
QdxmA9VU
Strona
założona
przez
Ministerstwo
Cyfryzacji i Fundację Teatrikon, zawierająca
różnego typu aktywności internetowe dla
uczniów, dzięki którym czas w domu będzie
upływał szybko i aktywnie. Na stronie można
znaleźć: sesje gier fabularnych online,
zagadki logiczne, webinary, streamingi,
turnieje i konkursy związane z grami.
www.grarantanna.pl
https://www.facebook.com/FundacjaTeatriko
n/

Platforma edukacyjna Dzwonek.pl oferuje
szeroką gamę darmowych i płatnych
e-podręczników oraz interaktywnych ćwiczeń
proponowanych przez różnych wydawców.
https://www.dzwonek.pl/

Serwis
e-Kreda
to
repozytorium
z darmowymi zasobami stworzonymi przez
nauczycieli dla nauczycieli. Udostępnia
narzędzia
do
tworzenia
materiałów
multimedialnych dla uczniów.
https://www.minstructor.pl/
Platforma edukacyjna Akademia Khana
oferuje
praktyczne
ćwiczenia,
filmy
instruktażowe i panel indywidualnych planów
nauczania, który daje uczniom możliwość
pracy we własnym tempie, w i poza klasą. Na
stronie znajdują się obszerne materiały
związane z matematyką, naukami ścisłymi,
programowaniem komputerów, historią,
historią sztuki i ekonomią.
https://pl.khanacademy.org/

Strona
z
darmowymi
matematyki
zgodnymi
programową.

wideolekcjami
z
podstawą

https://pistacja.tv/
Materiały dla nauczycieli do pracy zdalnej
dostępne online na stronie www Muzeum
Łazienki Królewskie. Zasoby te mogą być
przydatne zwłaszcza w nauczaniu historii,
historii sztuki, historii i społeczeństwa,
wiedzy o kulturze, plastyki oraz języka
polskiego. Przygotowany materiał jest
zgodny z podstawą programową kształcenia
ogólnego w zakresie historii w liceum
i technikum.
https://www.lazienkikrolewskie.pl/pl/aktualnosci/materialy-dlanauczycieli-do-pracy-online
Słówko do słówka - książki dla dzieci
wydawnictwa Olejesiuk. Wydawnictwo
zamieściło ostatnio na swoim facebookowym
profilu darmową książeczkę dla dzieci
o koronawirusie, do pobrania w Pdf.
Książeczka w sposób prosty i przejrzysty,
a przede wszystkim spokojny wyjaśnia
dzieciom, czym są wirusy i jak się przed nimi
ustrzec. Nad publikacją pracowało grono
specjalistów
lekarzy,
weterynarzy,
psychologów i artystów, m.in. znana autorka
książeczek dla dzieci Agnieszka Frączek.
https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/filead
min/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf - link
do książeczki o koronawirusie pt. „Masz tę
moc!”.

https://tiny.pl/tzzj2 - strona wydawnictwa na
Facebooku.

Strona zawierająca nieszablonowe pomysły
na naukę i zabawę w domu, z dziećmi
w wieku 0-10 lat.
http://www.kreatywniewdomu.pl/

Darmowy zbiór narzędzi i zasobów
dydaktycznych ( aplikacje, symulatory,
modele, lektury, atlasy biologiczne, filmy,
prezentacje).
https://www.edukator.pl/
Otwarte Zasoby Edukacyjne dla Nauki. Zbiór
źródeł, na który składają się: wyszukiwarki
światowe, polskie zasoby instytucjonalne,
narzędzia do zdalnego nauczania.
https://uwolnijnauke.pl/edukujsie?fbclid=IwAR112F8jgY2Rg20DGQS6CQYjZHT0sokaMUAQSi5
WXtkaFhy6tGhcmo8sys
Blog
nauczycielki
przedszkola
i neurologopedy zawierający propozycje
kreatywnych
zadań
i
zabaw
dla
przedszkolaków. Znajdziecie tu m.in.: karty
do nauki czytania, zabawy muzyczne,
ruchowe i
gimnastyczne, audiobooki
i interaktywne opowiadania, propozycje
zabaw z dziećmi w domu.
https://panimonia.pl/
W ramach projektu Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020, który jest realizowany
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
powstała platforma do pracy zdalnej
z uczniem "cyfrowalekcja.pl" posiadająca
funkcję zdalnego nauczania na każdym
poziomie kształcenia.
https://tiny.pl/7hd1s

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy
edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki
udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje
podręczników. Uczniowie i nauczyciele
mogą podbierać ze stron internetowych
wydawców nie tylko podręczniki, ale również
inne materiały dydaktyczne.
https://www.gov.pl/web/edukacja/elektronicz
ne-wersje-podrecznikow-i-materialowdydaktycznych?fbclid=IwAR19i0FDf8kT5hh
WGKmSGGtI5cIESxjyTCUKu5p1ReiGGn5
XYl1so8ECSDs
Szalone Liczby to strona matematyczna, na
której znajdziesz nie tylko wyjaśnienie
zagadnień matematycznych, ale także
ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych
pomocy naukowych. Oprócz tego na stronie
znajdują się zagadki, ciekawostki, quizy oraz
recenzje najlepszych gier planszowych.
https://szaloneliczby.pl/
Platforma stworzona przez ekspertów, jest
alternatywą dla lekcji i ocen, a i tak w pełni
realizuje podstawę programową MEN.
https://szkolawchmurze.org/
Studenci uczniom – strona na Facebooku
założona przez studentów oferujących
uczniom bezpłatną pomoc w nauce za
pośrednictwem
komunikatorów
internetowych.
https://tiny.pl/7h15l

Platforma edukacyjna z multimedialnymi mapami
i pomocami dydaktycznymi.

https://meridianprime.online/

Eduelo to platforma edukacyjna dla szkół
podstawowych zaprojektowana tak, aby
nauka była wciągającą grą, polegającą na
pokonywaniu wyzwań i zdobywaniu nagród.
Szkoły mogą bezpłatnie korzystać ze
wszystkich funkcjonalności przez pierwsze
2 miesiące, a potem w ramach
konta
podstawowego
do
ograniczonej
funkcjonalności.
https://www.eduelo.pl/
Darmowe karty pracy, scenariusze, dekoracje
i pomysły na prace plastyczne z dziećmi do
drukowania.
https://eduzabawy.com/
Cyfrowe wersje podręczników i zeszytów
ćwiczeń wydawnictwa Mac.
https://www.mac.pl/flipbooki
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne
IPN im. Janusza Kurtyki poleca animowany
film edukacyjny o misiu Wojtku. Bohaterem
i narratorem filmu jest słynny niedźwiedź
Wojtek – żołnierz 2 Korpusu Polskiego, który
opowiada o losach Polaków wywiezionych
do Związku Sowieckiego podczas II wojny
światowej. Filmowi towarzyszą karty pracy
z zadaniami przygotowane przez edukatorów
Przystanku Historia.
https://ipn.gov.pl/pl/historia-zipn/94719,Premiera-animowanego-filmu-omisiuWojtku.html?fbclid=IwAR2dQmftQTiTqZFS
V30lD7bofxErE9saRJQqNJdY0kw39veEhZ
Gu4LiWIq4

Ciekawe
materiały, pomysły i źródła
edukacyjne (i nie tylko) dla dzieci w wieku 56 lat.
https://www.juniorowo.pl/nieferie-5-6latkow-ciekawe-materialy-i-pomyslyedukacyjne-i-nietylko/?fbclid=IwAR0n_Aagvcmqm1S3JsFu
myEXOHUeYupcAYgkzTLChPkTaVvsh2VMR_M2Po
Wideolekcje z chemii.
https://panbelfer.pl/

https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT
01HYwvCIC29tVg

Webinaria, kursy e-learningowe i materiały szkoleniowe dla nauczycieli
Zasady bezpiecznej pracy zdalnej, bezpłatne
szkolenie wraz z testem wiedzy.
https://odo24.pl/e-learning/e-learning-pracazdalna

Bezpłatne webinarium SBP w ramach akcji
#NieZostawiamCzytelnika – „Prawdziwa
historia
Anaruka.
Wyniki
śledztwa
literackiego”.
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22242&prev=1

Krótki poradnik zastosowania platformy
Discord w zdalnym nauczaniu przygotowany
przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie.
https://www.youtube.com/watch?v=tnunnp5sR
JY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0GInXoB
uTSNMzzHUTzxHTxgHQk38Yl3Uafd71o5_c
Gx98er_eJ2FJq2Xw

Cykl 3 webinarów zawierających pomysły
na zdalne lekcje w kl. 1-3. Pierwsze spotkanie
odbyło się 25 marca br. Kolejne przewidziane
są na 1 i 8 kwietnia. Poruszane zagadnienia to
m.in.: zasoby i platformy internetowe, dysk
Google, generatory kart pracy.
https://www.facebook.com/events/5279351512
44963/

Nagranie webinarium „Chcę uczyć zdalnie –
jak zacząć?”, które odbyło się 17 marca.
Webinarium było skierowane do nauczycieli,
którzy do tej pory nie organizowali spotkań
online, wideokonferencji ze swoimi uczniami
ani innej formy edukacji zdalnej. Oprócz
nagrania spotkania dostępna jest także lista
aplikacji do uczenia się.
https://lekcjaenter.pl/aktualnosc/26/nagranie_w
ebinarium_%E2%80%9Echce_uczyc_zdalnie_
%E2%80%93_jak_zaczac%E2%80%9D?fbcli
d=IwAR1KtiVWd1AppybgtzbBk3Wrc81flXr
OT8p_LfQeLNVOfvWb-rwCcGGtDbg

Nagranie webinarium zorganizowanego przez
OEIZZK pt. „Szkoła, klasa online. Omówienie
narzędzi dostępnych dla nauczycieli oraz
Office 365 i Google, umożliwiających pracę
zdalną”, które odbyło się 24 marca br.
https://www.youtube.com/watch?v=dlRHKwK87w&feature=youtu.be

Bezpłatny kurs e-learningowy „Praca na
platformie Moodle” zorganizowany przez
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dostępne terminy:
27 marca, 9 kwietnia.
https://tiny.pl/tzz64
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkoleni
e/5057?fbclid=IwAR03r2BwWniPrEFi5of7ad9OrN_ywvlY632hedl7C
_65_naz6AbfUEARhs
Obszerny artykuł przedstawiający zestaw
narzędzi i porad, które pomogą nauczycielom
uporządkować wirtualną klasę i zdalną
edukację. Zawiera tutoriale na YouTube
prezentujące poszczególne narzędzia.
https://paweltkaczyk.com/pl/jak-zorganizowaclekcjezdalne/?fbclid=IwAR0WWMB5btoanZ7rVg0
Rs_rjgfW0a9Qc7nMn2cZT6Sj5qGYFxiBFKY
yWGE4

Bezpłatne szkolenia online polecane przez
Elektroniczną Bibliotekę Pedagogiczną SBP.
Kursy e-learningowe na platformach bibliotek
pedagogicznych, publicznych oraz inne
platformy i szkolenia online.
http://epedagogiczna.edu.pl/613,l1.html?fbclid=IwAR
25YByrzKmivn53RKaVWL0x8w8vOp9C_V
U2OJLl8zNztr8n6NvhbWBQN1c

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji.
Bezpłatne kursy e-learningowe realizowane
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu.
http://moodle.wmbp.edu.pl/

Spotkania autorskie, literatura online
Kryzysowe Spotkania Autorskie organizowane
przez Adama Szaję – reportera, miłośnika
literatury i autora bloga smakksiazki.pl
odbywają się na facebookowym profilu bloga
https://www.facebook.com/smakksiazki/
od 15 marca 2020 r. Gośćmi wirtualnych
spotkań do tej pory byli: Wojciech Chmielarz,
Maciej Siembieda, Marcel Woźniak, Robert
Małecki, Jakub Ćwiek, Krzysztof Zajas,
Vincent V. Severski, Katarzyna Tubylewicz.

Na facebookowym profilu Unii Literackiej
codziennie o godz. 18.00 odbywają się
wirtualne spotkania autorskie, podczas których
fragmenty swoich książek czytają tacy autorzy
jak:
Zygmunt Miłoszewski, Jacek Dehnel,
Michał Rusinek, Marcin Szczygielski, Sylwia
Chutnik i wielu innych. Ponadto w soboty
i niedziele odbywają się wirtualne spotkania
dla dzieci z cyklu „Pszczółki książkowe”.
https://tiny.pl/tz3rx

Międzypokoleniowy
Festiwal
Literatury
Dziecięcej - Ojce i Dziatki, podczas którego
zaproszeni autorzy uczestniczą w spotkaniach
online w ramach cyklu #czytankinaczasie.
https://tiny.pl/tzz42

Pisarze Szczepan Twardoch i Łukasz
Orbitowski opublikowali w sieci pierwsze
kilka odcinków powieści o przygodach
detektywa Zdzisława Zarazka, pt. "Na zarazę
Zarazek". Jest to humorystyczna opowieść
improwizowana na bieżąco. Autorzy piszą ją
na zmianę, nie konsultując się ze sobą.
http://nazarazezarazek.pl/
http://nazarazezarazek.pl/sluchaj/ - wersja do
słuchania

Empik oferuje promocyjny dostęp do
bazy
11
tysięcy
e-booków
i audiobooków dostępnych w ramach
aplikacji Empik Go. Empik deklaruje, że
po zakończeniu bezpłatnego okresu
promocyjnego użytkownik nie zostaje
obciążony opłatami. Szczegóły na
stronie:
https://www.empik.com/czas-w-domu

Strona z darmowymi nagraniami bajek.
http://audio-bajki.pl/

#NieZostawiamCzytelnika
to
akcja
zainicjowana
przez
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich w celu informowania
o ciekawych i wartościowych wydarzeniach,
w których czytelnicy oraz bibliotekarze mogą
wziąć udział zdalnie. Na facebookowym

profilu SBP udostępniane są informacje m.in.
o
spotkaniach
organizowanych
online
z pisarzami, blogerami i artystami.
https://www.facebook.com/StowarzyszenieBib
liotekarzyPolskich/

Serwis z klasyką poezji polskiej czytanej przez
znanych polskich aktorów.
https://polska-poezja.pl/lista-wierszy
Portal najmłodszych czytelników „iCzytam”
udostępnia w ramach biblioteki online szereg
książeczek dla dzieci w formie e-booków
i audiobooków jednocześnie.
http://iczytam.pl/dla-dzieci-od-2-5-lat
Baza legalnych źródeł prezentuje serwisy,
które
udostępniają
zasoby
kulturalne
z poszanowaniem praw twórców. Zawiera bazę
stron z darmową muzyką, filmami, książkami,
muzeami, galeriami, fotografiami, archiwami.

https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla
Archiwum
cyfrowe
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich to baza zawierająca
zdigitalizowane archiwalne wydania czasopism
(z lat 1908-2018) oraz książek (z lat 19912015) wydanych przez SBP.
http://www.ac.sbp.pl/
Darmowe ebooki, audiobooki i eprasa na
platformie Publio.pl
http://www.publio.pl/darmowe.html

Aktualizowany wybór bibliotek cyfrowych
i innych źródeł darmowych (lub prawie
darmowych) ebooków oraz audiobooków.
https://biblioteka.pl/artykul/AktualizacjaDarmowe-ksiazki-w-internecie/9587

Kultura online
UAMówi, czyli cykl wykładów na żywo dla
każdego, przygotowanych przez wykładowców
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Wykłady odbywają się od 20 marca, w każdą
środę o godz. 11.00.
https://tiny.pl/tz3hx

Polecamy facebookowy profil Teatru im.
W. Bogusławskiego w Kaliszu, który
niedawno zaprosił na wspólne oglądanie
spektaklu "Noce i dnie. Tom VI: Nie wiem,
o czym jest jutro" w reż. Seba Majewskiego.
https://tiny.pl/tzz8d

Teatr Witkacego w Zakopanem zaprasza do
wysłuchania
groteskowo
- satyrycznej
powieści
Andrzeja
Struga
"ZAKOPANOPTIKON - czyli kronika
czterdziestu dziewięciu dni deszczowych
w Zakopanem". Powieść tę będą czytać od 24
marca
codziennie
(z
wyjątkiem
poniedziałków) o godzinie 18.45 aktorzy
Teatru.
https://www.youtube.com/channel/UCmTq3H
C9hdbosOOM1B191Q?fbclid=IwAR1MDcRye0nC9TWL9rubCoVqRf9n-6N9C_OpJGiybGqSjgOIQUF4JRuco

Teatr Ludowy w Krakowie oferuje repertuar
online:
- "Zahipnotyzuj mnie. Piosenki Zygmunta
Koniecznego"- 25.03 oraz 8 i 9.04 godz. 19.00
- "Krakowskie Abecadło" – 24.03 godz. 11.00
- Rewizor. Będzie wojna!" – 28.03 i 2.04 godz.
19.00
- "Syn Smoka" – 31.03 godz. 11.00
http://ludowy.pl/pl/spektakleonline?fbclid=IwAR1eVYoUlSYHAoCWe1Tr
Twd36GMI6qN7F3907FaQ9dAbXRkJxByy0I
fQKw8

Światowe muzea, które
wychodzenia z domu:

zwiedzisz

bez

https://www.werandaweekend.pl/sprawdzonemiejsca/muzea/te-muzea-odwiedzisz-bezwychodzenia-zdomu?fbclid=IwAR312fTeXE0H23yqkbFxWo
azD6HCt42hd21HM64kc4RMNwpwJgGDfxY
wgZ8

Polecamy wirtualny spacer po Muzeum
Polskim
w
Rapperswilu
(Szwajcaria),
w którego zbiorach znajduje się wiele cennych
pamiątek historycznych związanych ze
wspólną historią Polaków i Szwajcarów.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że
kilkanaście lat temu w muzeum tym odbył się
wernisaż wystawy ekslibrisów Władysława
Kościelniaka, które obecnie znajdują się
w zbiorach Książnicy.
https://tiny.pl/7hd96

Biblioteki w okresie pandemii
Autorka bloga Lustro Biblioteki prezentuje 6
pomysłów na zorganizowanie pracy zdalnej dla
bibliotekarzy.
http://lustrobiblioteki.pl/2020/03/6-pomyslowna-zorganizowanie-pracy-zdalnej-dlabibliotekarzy/

Komunikat Biblioteki Narodowej zawierający
zalecenia
w
sprawie
bezpieczeństwa
epidemicznego w bibliotekach, w tym
postępowania ze zbiorami bibliotecznymi
powracającymi do bibliotek oraz ogólnymi
zasadami bezpieczeństwa.
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3938bezpieczenstwo-epidemicznew&nbspbibliotekach.html?
Artykuł na stronie www czasopisma
„Biblioteka
w
szkole”
zawierający
uregulowania prawne oraz pomysły na pracę
zdalną bibliotekarzy.
https://biblioteka.pl/artykul/Bibliotekarzuwlacz-sie-w-ksztalcenie-naodleglosc/9589?fbclid=IwAR203M8rYojoQ2oyDoRZGeOZ3rfERJ4vWXARiLOjiS2KU
WqHppBVM7-IXk
Przegląd
inicjatyw
bibliotecznych
realizowanych online w czasie pandemii
przygotowany
przez
redakcję
portalu
internetowego Świat Bibliotek.
https://swiatbibliotek.pl/przeglad-inicjatywbibliotecznych-realizowanych-online-wczasie-pandemii/
Artykuł na blogu z poradami dla bibliotekarzy
w czasie pandemii.
http://buwlog.uw.edu.pl/bibliotekarze-wczasach-pandemii

Artykuł
zawierający
omówienie
najważniejszych kwestii dotyczących pracy
zdalnej nauczycieli bibliotekarzy.
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowaczdalnie-Cz1/9590?fbclid=IwAR0KfWpy0IW4t2bVaiNtMNkpZrb3d_EUEQ2MtobVzHBkBRK
YcEIw9znr7g
Drugą część poradnika dotyczącego pracy
zdalnej nauczyciela bibliotekarza poświęcona
biblioterapii. Wpisuje się to w zalecenia MEN,
które w przykładach pracy zdalnej nauczycieli
umieściło zachętę do wykorzystywania
literatury
terapeutycznej
w
nauczaniu
domowym.
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowaczdalnie-Cz-2-Biblioterapia/9620
Trzecią część poradnika dotyczącego pracy
zdalnej nauczyciela bibliotekarza poświęcona
kursom e-learningowym oferowanym przez
biblioteki pedagogiczne.
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowaczdalnie-Cz-3-Kursy-e-learningowe-bibliotekpedagogicznych/9622
Biblioteczne cymelia – blog Działu Zbiorów
Specjalnych PBP Książnicy Pedagogicznej im.
A. Parczewskiego w Kaliszu. Znajdziecie tu
informacje i ciekawostki o zbiorach
specjalnych gromadzonych w Książnicy,
filmy, wystawy zbiorów specjalnych online,
artykuły prezentowane na konferencjach,
publikacje.
https://ksiaznica.wixsite.com/cymelia?fbclid=I
wAR1OjWWrWPifYTKFWajjGrvu7jknoVYD
erOF70-mJm4_geNFPxF1l8lGR78

Oprac. Anna Wojtynka
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