
Zasoby dla uczniów 

Akademia Khana - wideo – odpowiednik Wikipedii jeśli chodzi o dokumentację 
ludzkiej wiedzy. Polski kanał posiada ponad 3500 wideo z wielu dziedzin nauki, z 
czego większość pasuje do zagadnień poruszanych w edukacji szkolnej. Khan 
Academy pomoże z nauką matematyki, fizyki, ekonomii, a nawet zrozumieniu 
działania kryptowalut takich jak Bitcoin. 

TEDed (angielskojęzyczny, ale z polskimi napisami) – po ogromnym sukcesie wideo 
z wystąpień TED i TEDx, organizacja za nimi stojąca postanowiła wesprzeć również 
edukację dzieci i młodzieży (dorośli również wcale nie będą się tutaj nudzić) oraz 
stworzyć świetne animacje, z których można dowiedzieć się o ciekawostkach i 
nowościach naukowych lub zmierzyć się z zagadkami logicznymi. 

Pistacja.tv – kanał prezentujący lekcje wideo z matematyki w pełni dostosowane do 
polskiej podstawy programowej w szkole podstawowej, gimnazjum oraz docelowo w 
całym liceum. W planach Fundacji Katalyst, która je tworzy, są kolejne przedmioty 
szkolne. 

Kanały na YouTube: od Pana Belfra, który przygotuje Cię do egzaminów i pomoże 
zrozumieć chemię, przez Arlenę Witt, która sprawi, że nauka języka angielskiego 
będzie łatwa i ciekawa, aż po Kasię Gandor, rozprawiającą się z mitami na temat 
klimatu czy żywienia. YouTube pełen jest świetnych nauczycieli i nauczycielek 
uczących na swoich kanałach. 

Wolne lektury – 5000 utwór należących do domeny publicznej (co do których nie 
obowiązują już prawa autorskie majątkowe) lub na wolnych licencjach. W serwisie 
znajdziemy zarówno lektury szkolne, jak i klasykę literatury polskiej i zagranicznej. 
Poza samą treścią lektur w kilku formatach (również na czytniki e-booków), część z 
lektur jest dostępna również jako audiobooki. 

Projekt Gutenberg – największa internetowa i darmowa biblioteka książek z domeny 
publicznej, głównie w języku angielskim (ale również znajdziemy tu mniejsze kolekcje 
w wielu innych językach w tym po polsku). 

 

 

Narzędzia i aplikacje dla uczniów 

Duolingo – bezpłatny portal internetowy i aplikacja do nauki języków obcych 
opierające się na zasadach grywalizacji. Można korzystać z niego indywidualnie, ale 
posiada również opcję dla szkół 

BBC Learning English – aplikacja zbierająca lekcje i materiały do czytania, słuchania 
i oglądania w celu nauki języka. 

PhotoMath – aplikacja, która wykorzystując aparat w naszym smartfonie pomaga w 
rozwiązywaniu wybranych zadań z matematyki. Podaje przy tym krok po kroku wyniki 
oraz wyjaśnienia. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.khanacademy.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUhb1XOYlNI_lxQF3ay-VJ2fW_BQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fed.ted.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_JKTsI0qpdYHk1Akvo4yQPtj5qw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20190902165318%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Flist%3DPLJicmE8fK0EiFRt1Hm5a_7SJFaikIFW30%26v%3DlLOALyWls2k&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEB4ds_Bm3GzGpKLFwqEXSGm-gCMw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpistacja.tv%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHIVYBuKryQT0CpLBTvzilkp4xqDw
https://www.youtube.com/channel/UCfYPjDbhT01HYwvCIC29tVg
https://www.youtube.com/user/jezykalnia
https://www.youtube.com/channel/UCUercAwR2To1Zx6GA6ZP2TQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwolnelektury.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXxVcRHQM5oRLPFkIBty2qli8uvg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwolnelektury.pl%2Fkatalog%2Faudiobooki%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuQ2VWQfaNDWsKASspJYnpyT7ymQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.gutenberg.org%2Fwiki%2FMain_Page&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHno7x8zB9Fbw1KN0T8-gPiR0Guog
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fpl.duolingo.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHI1eEc8NGa--uNtrT5RcLbb6dUtg
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.learningenglish&hl=en_US
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.photomath.net%2Fen%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhgcp401_e9KlbJCQSmTnfF1dmYg


Mathduel – darmowa aplikacja, dzięki której możemy potrenować liczenie 
pamięciowe i podstawy matematyki. Można grać samodzielnie, w parach i w małych 
grupach. 

 
 
materiały zaczerpnięte ze strony: cdt.prowly.com 

 

 

 

Polecane przez MEN platformy, strony i serwisy 
internetowe: 

1. epodreczniki.p 

2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 
3. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 
4. Portal lektury.gov.pl 
5. Portal wolne lektury.pl 
6. Strona Centrum Nauki Kopernik 
7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i 

             Serwis IPN Przystanek historii 
8. Serwis Ninateka 
9. Serwis Muzykoteka Szkolna 

10. Biblioteka Cyfrowa Polonia 
11. Serwis Telewizji Polskiej 
12. Serwis Polskie Radio Dzieciom 

 

Epodreczniki.pl 

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej 
narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały 
dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i 
dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również 
możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem. 

Materiały dostępne na platformie są: 
 bezpłatne, 
 zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół 
ponadpodstawowych, 
 udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej 
korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie 
wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd., 
 dostępne z różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon), 
 dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami. 

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji: 
 e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na 
wszystkich etapach kształcenia, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame&hl=pl
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcdt.prowly.com%2F89058-zdalna-edukacja-w-czasie-zamkniecia-szkol&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkOVVzkbMg8rDy1cuk_R0QzbOQYg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fepodreczniki.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5v1sc_F9F1IFOk9xA17icTVd8_w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.cke.gov.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxUCtvZ90aHx7t2-XGh_2bC1FbJw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwlaczpolske.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEf4udOia2qfIECwEbgfBqVRGPZlg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flektury.gov.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGirSvLUenORCRkqSbmP0ojD-ybZQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fesero.kopernik.org.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZotkPpcuCmx_dxuS3qa6wxg5k2A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fpl%2Fedukacja-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFWwxuGU1TEFDVvdY0kghzkVOQ_g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fprzystanekhistoria.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1VxtdEu5q8rNGo1GYSjLtAainBg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fninateka.pl%2Fedu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEafxugs5k-ownjAFjpH0RHUCg-Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.muzykotekaszkolna.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbdR5oHiZzta5PjRib1OvB84yVZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.polona.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEbplJwirrHrr-OCLD3gawFnNzOg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frozrywka.tvp.pl%2F47090255%2Ftelewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%252520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGx85cCbC9YYSaMV_qIvEAXAvqtFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F18%2CPolskie-Radio-Dzieciom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUFmboYsqlLntsRyDs2SqtMoazQw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fepodreczniki.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5v1sc_F9F1IFOk9xA17icTVd8_w


 dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy 
edukacyjne, audiobooki, 
 przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć. 

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje 
możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. 
Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, 
którzy nie są zarejestrowani. 

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów 
serwisu. 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w 
jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki. 

 

Portal Scholaris 

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne 
dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z 
tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, 
np. tabletami. 

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być 
pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach 
edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, 
symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na 
przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być 
pomocne w pracy ucznia i nauczyciela. 

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie 
obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki 
„Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na 
portal.scholaris.pl). Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: 
etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych. 

 

 

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych –
 www.cke.gov.pl 

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w 
systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do 
egzaminów. 

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty: 
 informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami 
 przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy 
informacyjne o egzaminie ósmoklasisty 

 dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1, link 2, link 3 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fepodreczniki.pl%2Fa%2Fmaterialy-partnerow%2FD1DDYDP5e&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNKSuRR-desTXCDtTEo7YYTFC0LQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fepodreczniki.pl%2Fa%2Fmaterialy-partnerow%2FD1DDYDP5e&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNKSuRR-desTXCDtTEo7YYTFC0LQ
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8I7rUpwOJv86iA6laDMKVuw6w-ghf_qH
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scholaris.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGc7xHH7cuhLnks0OO59a5FLlzfew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cke.gov.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzLA-420E1giTWuHmB53ftDLaGJQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcke.gov.pl%2Fegzamin-osmoklasisty%2Finformatory%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1rNlAXycnBJDfIC6lLxiPRwQ40Q
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcke.gov.pl%2Fegzamin-osmoklasisty%2Fmaterialy-dodatkowe%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECpbkJrR6j6UhiCOAecwfP5ovBrw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcke.gov.pl%2Fegzamin-osmoklasisty%2Fmaterialy-dodatkowe%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECpbkJrR6j6UhiCOAecwfP5ovBrw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.oke.gda.pl%2Findex.php%3Fpage%3Dmateria%2525C5%252582y-%2525C4%252587wiczeniowe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEt2i06BdAuIUIjkkf9k1jutZZ9og
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oke.krakow.pl%2Finf%2Fstaticpages%2Findex.php%3Fpage%3D2019010312000373%26o-e%23o-egzaminie&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENt6ma2qXYkdNPLvUwuoMNphBrOQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Foke.waw.pl%2Fartykuly%2Fpodglad.php%3Fid_artykulu%3D3228&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGroTdrIJKfARXzGAaKa9k37PjvgQ


 arkusze egzaminacyjne z 2019 r. 

 

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla 
dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz 
Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia 
podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. 

Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala 
łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu 
znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne materiały 
obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i 
geografię Polski. 

Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy 
użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie 
pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej 
wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do internetu. Pliki 
PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce. 

 

Portal lektury.gov.pl 

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój 
komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są 
dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania. 

 

 

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik  

https://esero.kopernik.org.pl/ 

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce 
kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne. 

 

 

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej 

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i 
nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcke.gov.pl%2Fegzamin-osmoklasisty%2Farkusze%2F2019-2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0dPwBOtN0ZQWwbRnaDOGEwyhegw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwlaczpolske.pl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEODTM4Ot7GWPXqqBtUs55Owdaz6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwlaczpolske.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEf4udOia2qfIECwEbgfBqVRGPZlg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Flektury.gov.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGirSvLUenORCRkqSbmP0ojD-ybZQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fesero.kopernik.org.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZotkPpcuCmx_dxuS3qa6wxg5k2A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fesero.kopernik.org.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGZotkPpcuCmx_dxuS3qa6wxg5k2A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fesero.kopernik.org.pl%2Faktualnosci%2F%3Ffiler%3Dwiedzainauka&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3vDYZ07-cFJKZ6hk7U0dmA07YnQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fesero.kopernik.org.pl%2Fmaterialy-edukacyjne%2Fmaterialy-edukacyjne%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX-xzmmVdpD7J6mXhR4W9weaKMvw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fesero.kopernik.org.pl%2Fmaterialy-edukacyjne%2Fscenariusze%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPDNQ31v4VcBWlIPn9Af4T8Wjh0g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fesero.kopernik.org.pl%2Fmaterialy-edukacyjne%2Ffilmy-edukacyjne%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH2v_v3iggqJ1VDcM3z3jdjpP9MLA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fipn.gov.pl%2Fpl%2Fedukacja-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFWwxuGU1TEFDVvdY0kghzkVOQ_g


można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne 
materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej 
czy symbole narodowe. 

 

Serwis IPN Przystanek historia  

Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i 
atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem 
Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset 
artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy 
serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym 
książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy 
oraz broszur okolicznościowych. 

Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu 
udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, 
relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe. 

 

Serwis Ninateka 

To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, 
animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, 
rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz 
audycje radiowe. 

Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie 
są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich 
urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, 
smartfonach. 

Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta 
mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze 
edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim 
nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, 
muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze. 

Serwis Muzykoteka Szkolna 

Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację 
muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na 
zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. 

W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych 
oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z 
zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w 
ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego. 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fprzystanekhistoria.pl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGJnSYT3LBaDynuQ2UAQWeJ-2xaRQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fninateka.pl%2Fedu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEafxugs5k-ownjAFjpH0RHUCg-Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.muzykotekaszkolna.pl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbdR5oHiZzta5PjRib1OvB84yVZw


 

Biblioteka Cyfrowa Polona 

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i 
jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, 
administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty 
innych instytucji. 

W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki 
drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, 
książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość 
udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za 
darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać. 

 

Serwis Telewizji Polskiej 

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze 
edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w 
godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy 
edukacyjne. 

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia 
zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci 
zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również 
najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki 
zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.” 

W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i 
przyrodniczych. 

Serwis Polskie Radio Dzieciom 

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce 
znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i 
budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to 
kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki. 

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje 
się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach 
realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na 
antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. 
Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do 
programu nauczania. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.polona.pl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGvcqTBrcv8NubU-7nXDV05xyc8Zw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Frozrywka.tvp.pl%2F47090255%2Ftelewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkW7bvT60rc_BKYjxzSuIlKx7zDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.polskieradio.pl%2F18%2CPolskie-Radio-Dzieciom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUFmboYsqlLntsRyDs2SqtMoazQw

