Każdego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła”
uczniowie i nauczyciele będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące
wybranego zagadnienia.
Wszystkie przedmioty:
www.eKreda.pl

Polecane przez nauczycieli j.polskiego i bibliotekarzy:
1) Biblioteka internetowa Wolne Lektury – strona z tekstami utworów
literackich, można je czytać online lub pobrać w wybranym formacie.
https://wolnelektury.pl/
2) Lektury.gov.pl – strona na której dostępne są teksty utworów literackich.
Można je czytać online lub pobrać w formie e-booka.
https://lektury.gov.pl/
3) Biblioteka Narodowa Polona – polska biblioteka cyfrowa, w której dostępne
są m.in. książki, czasopisma, grafiki, mapy pochodzące ze zbiorów Biblioteki
Narodowej.
https://polona.pl/
4) Europeana – biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum, którego
celem jest udostępnienie w Internecie dziedzictwa naukowego i kulturowego
Europy.
https://www.europeana.eu/portal/pl
5) Nauka.To lubię – kanał na youtube prowadzony przez Tomasza Rożka –
fizyka, popularyzatora nauki.
https://www.youtube.com/channel/UCtcUMxUSMWUNBfOaKUv5cjg
6) Zabytek.pl – strona zawierająca zdjęcia, mapy i informacje o polskich
zabytkach.
https://zabytek.pl/pl
7) Pixabay – strona zawierająca wysokiej jakości zdjęcia, ilustracje, wektory i
filmy.
https://pixabay.com/pl/
8) Zabawnik – zbiór pomysłów na gry i zabawy z dziećmi.
http://zabawnik.org/

9) Fotos for Class – strona zawierająca wysokiej jakości zdjęcia, przy pobraniu
zdjęcia z tej strony automatycznie dodawane jest źródło z jakiego pochodzi to
zdjęcie.
https://photosforclass.com/
10) Icons for everything – strona zawierająca zbiór ikon, które mogą być
przydatne przy tworzeniu przez uczniów różnego rodzaju projektów, prezentacji
itp.
https://thenounproject.com/
11) Openclipart - strona zawierająca zbiór klipartów, które mogą być przydatne
przy tworzeniu przez uczniów różnego rodzaju projektów, prezentacji itp.
http://clipart-library.com/
https://ostatnidzwonek.pl/ - omówienie wielu lektur szkolnych
https://www.youtube.com/watch?v=u8x_V5fvsQc – bardzo przystępne
omówienie "Pana Tadeusza:
http://mysle-wiec-pisze.blogspot.com/ – blog z wzorcowymi wypracowaniami
uczniów naszej szkoły (autor p. K. Mosiej)
https://www.diki.pl/ - słownik polsko-angielski i angielsko-polski z wymową
http://www.ortografka.pl/ - gry ortograficzne, dyktanda, ćwiczenia (musi być
aktywna wtyczka FLASH)
http://www.yummy.pl/ - gry i lekcje w języku angielskim, francuskim (musi
być aktywna wtyczka FLASH)
https://wolnelektury.pl/ - lektury do słuchania i czytania
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawyzadan-powtorkowych/ – powtórki do egzaminu ósmoklasisty (język polski,
matematyka, język angielski)
https://www.dyktanda.net/
www.gwo.pl
https://gwo.pl/strony/3071/seo_link:materialy-dla-wszystkich-interaktywnagramatyka
https://www.1944.pl/artykul/muzeum-on-line,2453.html
https://kukulturze.pl/
https://wolnelektury.pl/
www.edukacjafilmowa.pl
www.teatrtv.vod.tvp.pl
www.operalovers.pl
http://staropolska.pl/
http://www.filmotekaszkolna.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCsOsC07_jdCII52CAW9SbUg
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://www.youtube.com/channel/UCoMq0CqLIz4GXPxgNe3CR0A

Polecane przez nauczycieli historii, wos i edb:
http://www.zsj.home.pl/autoinstalator/joomla/index.php?option=com_content&
view=article&id=206:historia-i-wos&catid=68:historia-i-wos&Itemid=174
https://www.youtube.com/channel/UCoMq0CqLIz4GXPxgNe3CR0A
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://gwo.pl
https://www.youtube.com/channel/UCoMq0CqLIz4GXPxgNe3CR0A
https://www.szkolenia-bhp24.pl/pierwsza-pomoc-online
http://www.psp21wch.pl/wp/materialy-edb/
https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo
https://dyktanda.online/
Polecane przez nauczycieli j.angielskiego, j.rosyjskiego i j.francuskiego:
https://learningapps.org/
https://www.ang.pl/
https://www.khanacademy.org/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
www.fiszkoteka.pl
www.po-rosyjsku.pl
https://quizlet.com/pl
(nauka słówek, fiszki i gry online, ćwiczenia wymowy, quizy na żywo)
https://quizizz.com
(quizy online, interaktywna praca domowa)
https://wordwall.net/pl
(interaktywne zadania leksykalno-gramatyczne, materiały do wydruku)
https://kahoot.com/schools-u/
(quizy gramatyczne i leksykalne, rozsypanki słowne, ankiety)
https://l-www.voki.com/
(tworzenie awatarów, które mówią w obcym języku)
https://www.diki.pl/
(słownik internetowy polsko-angielski)
https://engly.pl/
(ćwiczenia gramatyczne, leksykalne oraz ZADANIA EGZAMINACYJNE)
Polecane przez nauczycieli matematyki:
https://gwo.pl/
https://szaloneliczby.pl/
https://epodrecznik.pl
https://pi-stacja.tv
https://matzoo.pl

Polecane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:
https://www.matzoo.pl/
https://dyktanda.online/
https://www.eduelo.pl/
http://www.wierszedladzieci.pl/
http://tajemniczakuchnia.pl/
http://krokotak.com/
https://www.medianauka.pl/
https://szaloneliczby.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCZN4_v4dlVFdAWWXTFUuu3w
https://www.dyktanda.net/
http://spzdziarzec.edu.pl
http://dyktanda.pl
http://esero.kopernik.org.pl
https://www.youtube.com/results?search_query=Eduelo - krótkie wykłady,
klasy I-V, polski, matematyka, przyroda, historia
https://www.matzoo.pl/sprawdziany/o-projekcie_43_300 - testy
przygotowujące do sprawdzianu trzecioklasisty
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoWYjFHcn--WHh5u0lCg4NZr8qr7YO-s audiobook "Dzieci z Bullerbyn"
Polecane przez nauczycieli informatyki:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa1
https://www.wwf.pl/srodowisko/morza-i-oceany
https://epodreczniki.pl/
https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/?_ga=2.4830195.1519223327.1584517990662709827.1584294136
https://www.mac.pl/flipbooki
http://wlaczpolske.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.scholaris.pl/
http://www.kartarowerowa.net.pl
http://www.scratch.mit.edu
Polecane przez nauczycieli chemii, biologii, fizyki, przyrody i geografii:
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=11 – geografia świata, Europy, Polskikl. V-VIII
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1maTzwxYwgNQiZdJKOPBVTUiVc
rE_WJ – 41 krótkich wykładów z geografii
https://naukajestfajna.edu.pl/

Gry geograficzne, ćwiczenia z mapą, atrakcje turystyczne:
https://www.gry-geograficzne.pl/
https://online.seterra.com/pl
http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/geografia/
https://www.toporopa.eu/pl/
https://joemonster.org/filmy/15436/Globetrotter
https://www.youtube.com/channel/UCeVdFUiZcHw5FX8zB540hIg – cykl
filmów YT z serii podróżniczej „Niezwykły świat” dla kl. VI i VIII
https://www.youtube.com/watch?v=doZud3-Ru3c – spalanie alkoholi
https://www.youtube.com/watch?v=KnP-Pmc4m3g – wzory 1
https://www.youtube.com/watch?v=GEmyyWESkYk – woda 1
https://www.youtube.com/watch?v=o_xToYRrH4M – budowa neuronu
Muzyka:
https://www.youtube.com/watch?v=PqqU7mO6gPI&list=PLNm0isoSFUxHIf0
P5jbi4RQhgr7eqAklr
https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4
https://www.youtube.com/watch?v=4YgjYCKCcDs
https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU
https://www.youtube.com/watch?v=L3xEnzQs58U
Plastyka:
https://artystyczniegp2.jimdofree.com/cztery-pory-roku-w-malarstwie/rodzajeperspektyw-lato-w-r%C3%B3%C5%BCnych-perspektywach/ zajęcia
praktyczne i teoretyczne m.in. rodzaje perspektyw
Wirtualne spacery po muzeach:
d'Orsay w Paryżu https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsayparis?hl=en Podczas wirtualnego spaceru można zobaczyć dziesiątki słynnych
dzieł francuskich artystów, którzy tworzyli w latach 1848-1914, między innymi
Moneta, Cézanne’a i Gauguina.
British muzeum https://britishmuseum.withgoogle.com/ Podczas wirtualnego
spaceru można zobaczyć dziesiątki słynnych dzieł francuskich artystów, którzy
tworzyli w latach 1848-1914, między innymi Moneta, Cézanne’a i Gauguina.
Muzeum Van Gogha https://artsandculture.google.com/partner/van-goghmuseum?hl=en
Pergamon https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
starożytność
Muzeum Zamkowe Malborku jako przykład architektury gotyckiej obronnej
https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/?v=10#/69124/179.998

Religia
https://www.learningapps.org
https://www.katolicki.net/index.php/serwisy/serwisy-portal-dla-dzieci.html
https://www.malygosc.pl/
Wychowanie fizyczne:
http://www.sportmlodziezowy.pl/
https://sportowefakty.wp.pl/
https://www.przegladsportowy.pl/
Logopedia:
Ćwiczenia motoryki małej - https://www.jaskoweklimaty.pl/15-zajec-i-zabawusprawniajacych-rozwoj-dloni-i-motoryki-malej/
Ćwiczenia motoryki dużej - https://www.jaskoweklimaty.pl/aktywnoscruchowa-przedszkolaka-rodzicu-cwicz-razem-z-dzieckiem-wspieraniemotoryki-duzej/
Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne - https://www.nebule.pl/logopedia-w-domu/
https://domologo.pl/category/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-oddechowe/
Ćwiczenia artykulacyjne - https://www.nebule.pl/cwiczenia-logopedyczne-2/
https://domologo.pl/category/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-artykulacyjne/
Ćwiczenia słuchowe https://domologo.pl/category/logopedia/cwiczenia/cwiczenia-sluchowe/
Rewalidacja:
Zabawy rozwijające integrację półkul mózgowych https://blog.dooplacenia.pl/2019/08/21/zabawy-rozwijajace-integracje-polkulmozgowych-dziecka/
Portal - https://autyzmwszkole.com/
Doradztwo zawodowe:
https://mapakarier.org/
opisy zawodów, drogi dojścia do zawodów,
zapotrzebowanie na rynku pracy
http://spacerdokariery.pl/ czynniki wyboru zawodów, opisy zawodów
https://barometrzawodow.pl/# informacje o zapotrzebowaniu na różne zawody
w Polsce
https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-zawodowego/
Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
http://www.perspektywy3d.pl/szukasz_szkoly.html opisy zawodów z podaniem
potrzebnych predyspozycji i drogi dojścia do zawodu

https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/5-zawodow-ktore-dadza-ci-prace-nacalym-swiecie/ portal związany z rynkiem pracy (ciekawe artykuły, kalkulator
wynagrodzeń, oferty pracy itp.)
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazydanych/infodoradca?fbclid=IwAR2YdVi0EMcBnY5sS4MR1Nm1tscteXv3JhTTfvs-7oaGFY5PAvS23x5Arg informacje o rynku pracy
http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl/ test predyspozycji zawodowych
http://www.interaktywnaedukacja.pl/?cat=38 testy predyspozycji zawodowych
https://testhartmana.pl/?fbclid=IwAR15qIPLkMQqYd7O8upFI2QfflitsAhVDuZ
w0bhSCFHuzJvIlOOGUmPZX3o test typów osobowości
http://www.rpz.pceluban.pl/testy/#/index/Mg==/ testy rozpoznawania
predyspozycji zawodowych i zainteresowań dla uczniów
https://www.16personalities.com/pl test osobowości
https://zielonalinia.gov.pl/test-predyspozycji test predyspozycji zawodowych
http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod kwestionariusz
zainteresowań zawodowych
Przykładowe filmy o zawodach powstałe w ramach projektu Dobry zawódFajne życie:
https://www.youtube.com/watch?v=zhL7j7rtJQg
https://www.youtube.com/watch?v=z9k0oDPx164
https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
filmy o zawodach, wyborze szkoły

