
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Katalog adresów stron do wykorzystania w kształceniu na odległość

Poniżej przekazujemy Państwu zbiór adresów internetowych do miejsc w przestrzeni online, które 
otrzymaliśmy od nauczycieli różnych przedmiotów. Staramy się je sukcesywnie aktualizować 
o kolejne, dlatego też zapraszamy do cyklicznego zaglądania do niniejszego zbioru.

Jeżeli znasz ciekawe miejsce w sieci, które Twoim zdaniem jest warte polecenia innym, prześlij je 
do nas, a my dołączymy je do poniższego katalogu.
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Matematyka

• Darmowe wideo-lekcje z matematyki pistacja.tv (zgodne z podstawą programową od klasy 
IV do szkoły ponadpodstawowej): https://pistacja.tv/

• Strona internetowa Khan Academy (Filmy i ćwiczenia online dla szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowej, ułożone w lekcje. Można założyć konto nauczyciela i ucznia, aby śledzić
postępy): https://pl.khanacademy.org/

• Matematyczne Zoo (ćwiczenia dla szkoły podstawowej): https://www.matzoo.pl/
• Portal dla nauczycieli Scholaris:http://scholaris.pl/
• Aplikacja wspierająca proces uczenia się LearningApps.org (Ćwiczenia online przygotowane 

przez innych nauczycieli, każdy poziom edukacyjny. Po zalogowaniu jest możliwość 
tworzenia własnych ćwiczeń): https://learningapps.org/

• Aplikacje matematyczne geogebra.org (prezentacje i ćwiczenia z planimetrii, stereometrii, 
prawdopodobieństwa, algebry i funkcji): https://www.geogebra.org/ 

• Strona internetowa Szalone liczby (egzamin ósmoklasisty):
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

• Strona internetowa Matemaks (egzamin 
ósmoklasisty): https://www.matemaks.pl/egzamin-osmoklasity.html

• Strona internetowa Math Edu (testy matematyczne):http://www.math.edu.pl/testy-sp
• Strona internetowa Matematyka Innego Wymiaru: 

http://matematykainnegowymiaru.pl/open/materialy.php
• Kanał YouTube MatMAg (filmy instruktażowe dla szkoły podstawowej): 

https://www.youtube.com/channel/UC49eEyfnpKEFvYDyHtifEog
• Internetowy zbiór zadań z matematyki dla szkół średnich: https://zadania.info/d178
• Matematyka dla liceum w postaci krótkich filmów: https://www.youtube.com/playlist?

list=PL6Y1M4DbxTwIzFrIuHxGPe6sXYRXcBXTX
• Teoria i część praktyczna z matematyki dla szkół średnich:

https://opracowania.pl/opracowania/liceum/matematyka
• Matematyka od szkoły podstawowej, przez szkołę średnią po studia:

https://www.matemaks.pl/
• Matematyka dla szkoły średniej, teoria plus zadania, nauka na bieżąco i do 

matury: http://matematyka.pisz.pl/index.html
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Historia i WOS

• Strona internetowa Fundacji Ośrodka Karta: https://karta.org.pl/edukacja
• Strona internetowa Polona: https://polona.pl/
• Portal historyczny dzieje.pl: https://dzieje.pl/
• Portal MKiDN z opisem działań instytucji kultury: https://www.gov.pl/web/kultura/zostan-

w-domu--sztuka-przyjdzie-do-ciebie
• Portal Centrum Edukacji Obywatelskiej: https://ceo.org.pl/programy
• Bałtycka Biblioteka Cyfrowa: https://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra
• POLIN – Baza materiałów edukacyjnych: https://polin.pl/pl/program-edukacyjny-

nauczyciele/baza-materialow-edukacyjnych
• Przystanek Historia: https://przystanekhistoria.pl/
• Portale tematyczne IPN:https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne
• CKE - Zbiory zadań egzaminacyjnych: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-

nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/
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Sztuka, plastyka

• Sztuka online, czyli jak wyjść nie wychodząc z domu? Współczesne instytucje kultury 
otwierają się na nowe technologie, dzięki którym mamy okazję obejrzeć z bliska słynne 
dzieła sztuki. Publikacja zawiera linki do kilku instytucji publikujących online (szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe): https://www.cen.gda.pl/serwisy-tematyczne/sztuka-
online-czyli-jak-wyjsc-nie-wychodzac-z-domu,a,8292

• Architektura w pudełku. Muzeum Architektury we Wrocławiu publikuje ciekawe materiały 
do wykorzystania przez nauczycieli na zajęciach z historii architektury. Podzielone są one na 
pięć części zgodnie z epokami historycznymi: antyk, średniowiecze (romanizm i gotyk), 
renesans, barok, XIX wiek. Każdy z nich podzielony jest na trzy poziomy: pierwszy 
(dedykowany uczniom szkół podstawowych IV-VI), drugi (dla uczniów klas VII-VIII i szkół 
ponadpodstawowych) oraz trzeci (pozwalających na zrealizowanie programu dla klas 
odbywających zajęcia z historii sztuki czy rozszerzonej wiedzy o kulturze: http://ma.wroc.pl/
pl/edukacja/materialy-edukacyjne/cykl-architektura-w-pudelku/

• Muzeum w Wilanowie i e-learning. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego przygotowało 
ciekawe (rzetelne i pięknie i bogato zilustrowane) karty pracy oraz lekcje e-learningowe 
dotyczące kultury sarmackiej. Materiały przygotowane są dla różnych etapów kształcenia: 
https://www.wilanow-palac.pl/zakochany_krol_i_krolowa_teczka_edukacyjna.html

• Plastyka  - zadania; obejmują następujące kategorie: architektura, malarstwo, rzeźba, 
fotografia i grafika. W ramach tego przedmiotu dzieci poznają wybrane dzieła należące do 
polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Dzięki quizom Squli opanują zagadnienia oraz
słownictwo z zakresu języka i funkcji plastyki oraz najważniejszych technik plastycznych: 
https://www.squla.pl/plastyka-2#klasa-4

Portale, serwisy: 

• Interkl@sa. Polski Portal Edukacyjny, który zawiera: scenariusze lekcji z zakresu sztuka, 
podstawy programowe, środki dydaktyczne, artykuły na różnorodne tematy, propozycje dla 
ucznia, propozycje dla nauczyciela. Porady metodyka.

•
• Profesor.pl. Serwis Edukacyjny , który obejmuje materiały, artykuły, konspekty, plan pracy, 

prezentacje, program nauczania, scenariusze, testy.
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Biblioteka szkolna

• https://ceo.org.pl/
• https://instytutksiazki.pl/
• https://www.slideshare.net/lustrobiblioteki/100-kreatywnych-pomysw-na-promocj-

czytelnictwa-czytanie-wyzwala-kreatywno-autorka-barbra-maria-morawiec-lustro-biblioteki
• http://www.scholaris.pl/
• https://www.biblioteka.tarnow.pl/strony-dla-bibliotekarzy
• https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/edukacja.php
• http://www.filmotekaszkolna.pl/
• https://mamania.pl/Dla-bibliotekarzy-i-nauczycieli-cabout-pol-42.html
• http://lustrobiblioteki.pl/
• http://blog.polona.pl/
• https://polona.pl/
• https://libra.ibuk.pl/  - część książek jest darmowych i dostępnych dla wszystkich, do części 

książek trzeba mieć kod PIN pozyskany telefonicznie lub e-mailowo z WMBP w Elblągu 
• https://wolnelektury.pl/
• https://niestatystyczny.pl/ 
• http://booklips.pl/
• https://www.kawerna.pl/  
• https://www.pah.org.pl/ 
• https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja
• blog biblioteczny  http://g3-biblioteka.blogspot.com/

Kanały na youtube:

• Bukbuk   https://www.youtube.com/channel/UCigcJSvtvgV_bh1fiwQxe0Q
• Krótka przerwa    https://www.youtube.com/channel/UCqlFRolcl5bsBGwesgfH7-g
• Rafał Hetman o książkach    https://www.youtube.com/watch?v=p3PJHMOsOGY
• https://zakreconybelfer.pl/2020/03/wirtualne-  

lekcje.htmlutm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=wirtualne-lekcje 
• http://wiosnaedukacji.pl/ 
• http://www.superbelfrzy.edu.pl/  

 

Grupy na facebooku:

• Myślografia
• Uniwersytet w chmurze
• Nauczyciel języka polskiego
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• Mała książka – wielki człowiek
• Poloniści z pasją
• Grupa Eduzmieniaczy
• Uczymy uczenia się
• Edumiesiąc
• Oktawia Gorzeńska Edukacja Rozój Zmiana
• Ewa Radanowicz – Blog
• Kenorobinson.pl
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Chemia

• E-materiały przeznaczone do nauki chemii w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia: 
• https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia 
• https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia
• Zadania z chemii: https://bnd.ibe.edu.pl/search?subject_id=9
• Learning by Simulations (symulacje doświadczeń z chemii): 

http://www.vias.org/simulations/simu_chem.html
• Lekcje zdalne z chemii: 
• https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty6?

fbclid=IwAR0MQ3ZTBR_y03so6UUtRAE_zQviJ5ersfeG6y91VY674qcBtsH_tVdQqNA
• http://www.swiatchemii.pl/  
•  http://scholaris.pl/resources/zasoby/query/e-lekcje 
•  https://www.cke.gov.pl/ 
• https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/

Matura_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84_Chemia.pdf  
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Język polski

• strona internetowa Fundacji Legalna Kultura: https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji 
• strona internetowa dla wszystkich nauczycieli: https://edukacjamedialna.edu.pl/
• strona internetowa - czytanie obrazów: http://czytanieobrazow.pl/
• strona projektu badawczo-edukacyjnego nt. medialnego wymiaru sztuki (m.in. filmy i 

scenariusze zajęć): https://artmuseum.pl/pl/filmoteka, 
https://artmuseum.pl/pl/text/scenariusze-lekcji

• strona z filmami, spektaklami, koncertami: https://ninateka.pl/
• galeria plakatu filmowego: http://gapla.fn.org.pl/
• zdjęcia obrazów z muzeów całego świata: https://artsandculture.google.com/
• strona z lekturami, streszczeniami i omówieniami: https://klp.pl/  
• serwis dla miłośników poprawnej polszczyzny: https://www.jezykowedylematy.pl/
• gry, interaktywne lekcje i zabawy dla szkoły podstawowej: http://klasoteka.pl/
• serwis z grami słownymi: http://www.ortografka.pl/ - wymaga rejestracji przez szkołę
• baza danych o polskiej literaturze: http://nplp.pl/
• portal na temart edukacji filmowej: http://www.filmotekaszkolna.pl/
• portal edukacyjny: http://scholaris.pl/
• serwis do interaktywnej nauki języka polskiego: https://xn--jzyk-polski-rrb.pl/
• biblioteki cyfrowe: https://lektury.gov, https://wolnelektury.pl
• Książki i komiksy – samouczek: https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl
• Strona internetowa Baśnie na warsztatach: http://www.basnienawarsztacie.pl/
• Strona internetowa Edurada:https://edurada.pl/
• Twórcze lekcje w szkole ponadpodstawowej – poradnik ORE (Publikacja zawiera serię 

ćwiczeń sprzyjających m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, rozwijaniu ich 
wyobraźni, doskonaleniu ich umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań problemowych na
bazie lektur szkolnych, a wreszcie –ćwiczeń stwarazających uczniom możliwość twórczej 
aktywności): https://www.ore.edu.pl/2019/07/tworcze-lekcje-jezyka-polskiego-w-szkole-
ponadpodstawowej/
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Języki obce

Materiały CKE:

• Informacja o egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego (film dla uczniów): 
https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20

Arkusze egzaminu ósmoklasisty do ćwiczeń dla uczniów klas VIII SP:

•  2019: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2
•  2018:  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2018
• 2017:  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

Zestawy zadań powtórkowych (codziennie aktualizowane, z rozwiązaniami):

• https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-
powtorkowych

Arkusze egzaminu maturalnego:

• https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/

Zbiory zadań maturalnych:

• https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/
materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli/zbiory-zadan/

Różne języki obce

• Frau Buda, https://fraubuda.wordpress.com
• Kreatywna Pedagogika, https://kreatywnapedagogika.wordpress.com
• Pomysły przy tablicy, https://pomyslyprzytablicy.pl
• Bamboozle (gry językowe, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania, 

https://www.baamboozle.com
• LearningApps (ćwiczenia językowe różnego typu, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy 

zaawansowania), https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
• Quizlet (fiszki, ćwiczenia i gry językowe, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy 

zaawansowania)  https://quizlet.com/pl
• Quizizz (gry językowe, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania)  

https://quizizz.com
• Kahoot (gry językowe, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania)  

https://kahoot.com
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• Match The Memory (zestawy do gry w memory online, wszystkie etapy edukacyjne i 
poziomy zaawansowania), https://matchthememory.com/tags

• Wordwall (ćwiczenia i gry językowe, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania),
https://wordwall.net/pl/community

• Duolingo (gry językowe, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania), 
https://pl.duolingo.com

• Yummy (zabawy i gry językowe, przedszkole i szkoła podstawowa), http://www.yummy.pl
• LinguaTV (filmy do nauki języków obcych dla starszych nastolatków i dorosłych), 

https://www.youtube.com/channel/UCNaeud1_y4FTgqTbTqEZ3Kw Lyrics Training 
(popularne piosenki z zadaniami na uzupełnianie luk w tekstach, etapy edukacyjne od 
szkoły podstawowej, różne poziomy zaawansowania)  https://lyricstraining.com

Język angielski

• Funglish, http://funglish.pl
• Enjoy English, https://en-joyenglish.weebly.com/blog
• Londonpoly, http://www.londonopoly.pl
• Film English, http://film-english.com
• Kreatywne nauczanie języków obcych, https://neuroteaching.blogspot.com
• Head Full of Ideas, https://www.fullofideas.pl/blog
• Super Simple (piosenki i inne materiały edukacyjne, przedszkole i klasy I-III szkoły 

podstawowej), https://supersimple.com/super-simple-songs
• LearnEnglish Kids, British Council (gry, piosenki i wiele innych materiałów do nauki języka 

angielskiego, przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej), 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org

• Oxford Owl (różnorodne materiały edukacyjne, szkoła podstawowa), 
https://www.oxfordowl.co.uk

• Primary Treasure Chest (różnorodne materiały edukacyjne, szkoła podstawowa), 
https://www.happylearnersresources.com

• SparkleBox (różnorodne materiały edukacyjne, szkoła podstawowa), 
https://www.sparklebox.co.uk

• Twinkl (karty pracy i inne materiały edukacyjne, przedszkole i szkoła podstawowa), https://
www.twinkl.pl

• Anglomaniacy (gry, karty pracy i inne materiały edukacyjne, przedszkole i szkoła 
podstawowa), https://anglomaniacy.pl

• Zosia i Kevin (lekcje języka angielskiego dla przedszkolaków), http://zosiaikevin.pl
• Gry język angielski klasy I-III, Superbelfrzy, http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-

edukacyjne/angielskie-i-iii
• Zdobywcy wiedzy (ćwiczenia językowe, klasy I-III szkoły podstawowej), 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
• LearnEnglish Teens, British Council (różnorodne materiały do nauki języka angielskiego, 

klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa), 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org
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• LearnEnglish, British Council (różnorodne materiały do nauki języka angielskiego dla 
starszych nastolatków i dorosłych), https://learnenglish.britishcouncil.org

• TED Ed (lekcje oparte na nagraniach video: animacjach TED-Ed, wystąpieniach TED oraz 
filmach z serwisu YouTube, dla nastolatków i dorosłych, poziomy od B1+), 
https://ed.ted.com

• News in Levels (wiadomości do czytania i słuchania na trzech poziomach trudności oraz 
dodatkowe ćwiczenia językowe, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, poziomy A1-C1), 
https://www.newsinlevels.com

• Breaking News English (lekcje oparte na wiadomościach, siedem poziomów trudności, A1-
C1+, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), https://breakingnewsenglish.com

• Teach This (gry, ćwiczenia, karty pracy i inne materiały do nauki języka angielskiego, szkoła 
podstawowa i ponadpodstawowa, poziomy A1-B2+), https://www.teach-this.com

• Busy Teacher (scenariusze lekcji i inne materiały do nauki języka angielskiego, wszystkie 
etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania), https://busyteacher.org

• MES English (karty obrazkowe, karty pracy, gry i inne materiały do nauki języka angielskiego,
wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania), https://www.mes-english.com

• American English, U.S. Department of State (różnorodne materiały do nauki języka 
angielskiego w odmianie amerykańskiej, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy 
zaawansowania), https://americanenglish.state.gov/resources-0

• Interactive Phonemic Chart, The Learning Service (materiały do ćwiczeń fonetycznych, 
wszystkie etapy edukacyjne), https://theservice.coop/learning/pronunciation

• Po Cudzemu (filmy dla uczących się języka angielskiego, dla nastolatków i dorosłych, 
poziomy A1-B1), https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg

• ETJ English (filmy dla uczących się języka angielskiego, dla nastolatków i dorosłych, poziomy 
A2-C1), https://www.youtube.com/channel/UCBHtnQGUChkwG1eyWL5EA9g

• Oxford Owl (różnorodne materiały edukacyjne, szkoła podstawowa), 
https://www.oxfordowl.co.uk

• Primary Treasure Chest (różnorodne materiały edukacyjne, szkoła podstawowa), 
https://www.happylearnersresources.com

• SparkleBox (różnorodne materiały edukacyjne, szkoła podstawowa), 
https://www.sparklebox.co.uk

• Twinkl (karty pracy i inne materiały edukacyjne, przedszkole i szkoła podstawowa), https://
www.twinkl.pl

• Anglomaniacy (gry, karty pracy i inne materiały edukacyjne, przedszkole i szkoła 
podstawowa), https://anglomaniacy.pl

• Zosia i Kevin (lekcje języka angielskiego dla przedszkolaków), http://zosiaikevin.pl
• Gry język angielski klasy I-III, Superbelfrzy, http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-

edukacyjne/angielskie-i-iii
• Zdobywcy wiedzy (ćwiczenia językowe, klasy I-III szkoły podstawowej), 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
• LearnEnglish Teens, British Council (różnorodne materiały do nauki języka angielskiego, 

klasy IV-VIII szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa), 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org

• LearnEnglish, British Council (różnorodne materiały do nauki języka angielskiego dla 
starszych nastolatków i dorosłych), https://learnenglish.britishcouncil.org
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• TED Ed (lekcje oparte na nagraniach video: animacjach TED-Ed, wystąpieniach TED oraz 
filmach z serwisu YouTube, dla nastolatków i dorosłych, poziomy od B1+), 
https://ed.ted.com

• News in Levels (wiadomości do czytania i słuchania na trzech poziomach trudności oraz 
dodatkowe ćwiczenia językowe, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, poziomy A1-C1), 
https://www.newsinlevels.com

• Breaking News English (lekcje oparte na wiadomościach, siedem poziomów trudności, A1-
C1+, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), https://breakingnewsenglish.com

• Teach This (gry, ćwiczenia, karty pracy i inne materiały do nauki języka angielskiego, szkoła 
podstawowa i ponadpodstawowa, poziomy A1-B2+), https://www.teach-this.com

• Busy Teacher (scenariusze lekcji i inne materiały do nauki języka angielskiego, wszystkie 
etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania), https://busyteacher.org

• MES English (karty obrazkowe, karty pracy, gry i inne materiały do nauki języka angielskiego,
wszystkie etapy edukacyjne i poziomy zaawansowania), https://www.mes-english.com

• American English, U.S. Department of State (różnorodne materiały do nauki języka 
angielskiego w odmianie amerykańskiej, wszystkie etapy edukacyjne i poziomy 
zaawansowania), https://americanenglish.state.gov/resources-0

• Interactive Phonemic Chart, The Learning Service (materiały do ćwiczeń fonetycznych, 
wszystkie etapy edukacyjne), https://theservice.coop/learning/pronunciation

• Po Cudzemu (filmy dla uczących się języka angielskiego, dla nastolatków i dorosłych, 
poziomy A1-B1), https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg

• ETJ English (filmy dla uczących się języka angielskiego, dla nastolatków i dorosłych, poziomy 
A2-C1), https://www.youtube.com/channel/UCBHtnQGUChkwG1eyWL5EA9g

Język niemiecki

• Lingo für Kids (teksty do czytania i słuchania, zadania projektowe, e-magazyn; klasy IV-VIII 
SP, poziomy A1-B1), https://www.lingonetz.de/kids

• Deutsch Lernen, Deutsche Welle (różnorodne materiały do nauki języka niemieckiego, klasy
IV-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe, poziomy od A1 do C1), 
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055

• Nicos Weg, Deutsche Welle (mini-serial do nauki języka niemieckiego, klasy VII-VIII SP i 
szkoły ponadpodstawowe, poziomy od A1 do B1, https://learngerman.dw.com/de/overview

• Das Deutschlandlabor, Deutsche Welle (filmowy kurs realioznawczy do nauki języka 
niemieckiego, klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe, poziom A2), 
https://www.dw.com/de/deutschlandlabordeutsch-lernen/das-/s-32379

• Jojo sucht das Glück, Deutsche Welle (telenowela do nauki języka niemieckiego, szkoły 
ponadpodstawowe, poziom B1), https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-
13121

• Planet Schule (różnorodne materiały edukacyjne w języku niemieckim, klasy IV-VIII SP i 
szkoły ponadpodstawowe), https://www.planet-schule.de

• Deutsch für dich, Goethe Institut (różnorodne materiały do nauki języka niemieckiego, klasy
IV-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe, poziomy od A1 do C1), 
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm?wt_sc=deutschfuerdich
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• Deutschbaukasten, Goethe Institut (podcast w języku niemieckim – nagrania audio, 
transkrypcje i ćwiczenia językowe, klasy VII-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe, poziom od 
B1+), https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/ueb/bau.html

• Step into German, Goethe Institut (różnorodne materiały kulturowe w języku niemieckim, 
klasy IV-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe), 
http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/deindex.htm

• Deutsch lernen online (materiały do samodzielnej nauki słownictwa i gramatyki, klasy IV-
VIII SP i szkoły ponadpodstawowe, poziomy od A1), https://deutschtraining.org/deutsch-
lernen-online

• 24h Deutsch mit Ida (nagrania video do nauki języka niemieckiego dla nastolatków i 
dorosłych, od poziomu B1+), https://www.youtube.com/channel/UCHpnIL-
1QIUyVhdGVJ6rW3A

• Deutsch am Arbeitsplatz, Goethe Institut (interaktywne ćwiczenia do nauki języka 
niemieckiego w ramach różnych obszarów zawodowych, min. praca socjalna, biurowa, 
usługi, szkoły branżowe, poziom A2-B1), https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa.html?
wt_sc=deutschamarbeitsplatz 

• Deutsch im Beruf, Goethe Institut (interaktywne ćwiczenia do nauki języka niemieckiego w 
ramach przygotowania do zawodu, min. elektryka, mechanika samochodowego, 
mechatronika, szkoły branżowe, poziom A2-B1),  
https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/kum/dfj/dim.html

• Deutsch Music Blog, https://deutschmusikblog.de
• Blog o języku niemieckim Łukasza Tyczkowskiego, https://blog.tyczkowski.com/
• Językowy precel – blog o języku niemieckim Diany Korzeb, https://jezykowyprecel.pl/
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Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

• Gry i zabawy dla dzieci: https://www.miniminiplus.pl/
• Inspiracje zabawowe: http://boberkowy-world.blogspot.com/
• Karty pracy: https://www.nauczycielskiezacisze.pl/p/karty-pracy.html
• Katalog gier i zabaw: http://www.yummy.pl/na-skroty/pl/game/all/1
• Kreatywne zabawy w domu: https://dzieciakiwdomu.pl/
• Polskie Radio – audycje https://www.polskieradio.pl/18/5197/Artykul/2474120,102-

propozycje-na-czas-wolny-w-4-scianach
• Pomysły dla rodziców i nauczycieli: https://www.eprzedszkolaki.pl/gry-edukacyjne
• Przedszkole online: https://www.logopestka.pl/aaa/przedszkole-online/
• Skarbnica zabaw, piosenek, wierszy: http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?

k=k0205&d=zab&pk=all&sort=pk_a
• Wirtualna mata do kodowania: https://mata.edu-sense.com/pl/1
• Zabawy matematyczne: https://www.matzoo.pl/
• Praca z sylabami propozycja dla sześciolatków: http://maluchwdomu.pl/2016/11/ilustracje-

z-sylabami-do-pobrania.html?
fbclid=IwAR2DIM9GZudu_T50_jxnJqeQ3QajyvO2FzXMlWP3_dA12dJ-W5DUBlhlDos

• Twórczo z Dzieckiem - pomysły na proste prace palstyczne 
https://www.facebook.com/tworczozdzieckiem/?__tn__=kCH-
R&eid=ARAF7IGnEJ2CHih0WXt-VMAh74fwldNPcLXTVCKy-Q8-dRLsc81mxHIMaoY3po-
dDYqjgfK8QzE1komo&hc_ref=ARTM4Y8UAgthglR_uVKAAFuGIk4QfvYNv7r6YQPt_9Af9_tSXt
knh4OEckNLRbLlmkg&fref=nf

• Wydawnictwo Didasko przesłało bezpłatną propozycję różnorodnych aktywności dla dzieci 
przedszkolnych, które można udostępnić rodzicom 
https://didasko.com.pl/pl/c/NAUCZANIE-ZDALNE/79
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Religia rzymskokatolicka

• http://www.ekatecheza.pl (wszystkie poziomy edukacyjne)  proponuje katechetom min. 
pracę zdalną z uczniem: praca zdalna – wykorzystaj naszą - listę narzędzi on-line. 

• https://portalkatechetyczny.pl (wszystkie poziomy edukacyjne)
• https://www.katechizmy.pl (wszystkie poziomy edukacyjne)
• https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety   - bezpłatne pomoce do pobrania
• http://katechezanatana.pl – materiały i pomysły dla uczniów na trudne czasy
• https://www.katechizmy.com.pl/autoinstala…/joomla/publikacje 
• https://learningapps.org/index.php?category=87&s - strona z różnego rodzaju zadaniami, 

ćwiczeniami i prezentacjami o charakterze , 
• https://www.facebook.com/groups/141678386304190/ Deogratias et consortes – grupa na

Facebooku (trzeba się zalogować, przyjęcia na bieżąco) wiele udostępnianych, ciekawych 
pomysłów na lekcje religii

• https://www.facebook.com/groups/katechezazpomyslem/?fref=nf profil na Facebooku 
katecheza z pomysłem (bardzo dużo ciekawych pomysłów) 

• https://www.facebook.com/katechezadwazero/ Katecheza 2-0 – sporo ciekawych 
materiałów zdalnych,  scenariusze lekcji i spotkania z młodzieżą

• https://www.facebook.com/groups/319427572094323/ - iKatecheza - Forum wymiany 
myśli i doświadczeń na temat wykorzystania TIK w edukacji

• https://wordwall.net/community?localeId=1045&query=Religia – portal z różnego rodzaju 
zadaniami ćwiczeniami na lekcje religii i nie tylko

• https://www.youtube.com/playlist.„Bliżej świętego”- to licząca dwadzieścia odcinków seria 
10-minutowych filmów produkcji religia.tv. Składają się na nie pełne ciepła i humoru 
wspomnienia znajomych, przyjaciół i współpracowników Karola Wojtyły z czasów 
krakowskich.

• https://www.youtube.com/playlist… Dziennik Dobrych Wiadomości – to cykl 12 filmów, 
które przedstawiają sylwetki różnych ludzi. Ukazują ich trudy i radości dnia codziennego.

Inne portale o tematyce katechetycznej i religijnej do wykorzystania w pracy zdalnej z dziećmi i 
młodzieżą. Na niektóre trzeba się bezpłatnie zalogować. Można wysłać prezentacje, filmy, 
skorzystać z materiałów, zadać pytania i zadania:

• http://katechezanatana.pl
• www.kulkat.pl
• www.katechizmy.com.pl
• http://katechezawizualna.pl
• https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/
• www.katechizmy.pl
• www.studniakatechety.blogspot.com
• https://lutownica.dominikanie.pl/?category=katecheza&s=
• https://straznicyslowa.pl – odniesienia do codziennej liturgii słowa
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Fizyka

• https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka  
• https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka
• Zadania z fizyki: https://bnd.ibe.edu.pl/search?subject_id=7
• Lekcje zdalne z fizyki: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty6?

fbclid=IwAR0MQ3ZTBR_y03so6UUtRAE_zQviJ5ersfeG6y91VY674qcBtsH_tVdQqNA
• https://pl.khanacademy.org/science/physics 
• http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/ 
• https://www.afizyka.pl/ 
• http://fizyka.dk/ 
• http://fizyka.biz/  
• https://kahoot.com/  
• https://gwo.pl/strony/3142/seo_link:eksperymentarium-f 
• https://gwo.pl/ucze-zdalnie-p4678  
• https://otwartezasoby.pl/  
• https://www.dlanauczyciela.pl/ - większość zasobów dostępna po zalogowaniu
• https://eduapki.wordpress.com/inne/ 
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Podstawy przedsiębiorczości

• https://podstawy-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/pl/Materialy-i-cwiczenia
• https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-do-pobrania
• https://www.knf.gov.pl/
• https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/regulacje_prawne/

akty_prawne_rynku_ubezpieczen
• https://rf.gov.pl/
• https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
• https://www.nbportal.pl/rozrywka/quizy
• https://cdw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/Prezentacja-MiastoPrzedsiebiorczosci.pdf
• https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/u/ustawa-o-prawach-konsumenta
• https://www.gpw.pl/pl-ri-prezentacje
• http://zasobyip2.ore.edu.pl/
• https://zielonalinia.gov.pl/czym-jest-prawo-pracy-33361
• https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-informacje-z-zakresu-prawa-pracy
• https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-

firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/biznesplan
• https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostale/przedsiebiorczosc/14303-biznesplan-

przyklad.html
• https://rynekpracy.org/
• https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2020
• https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/gospodarka-rynkowa  
• http://www.podrecznik.edugate.pl/   
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Biologia

 Lekcje z internetu MEN - https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
 Kanały na YouTube:

- KhanAcademy po polsku - (głównie liceum i technikum) zbiór filmów np. z biologii, 
biochemii: https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski/playlists
- Kanał nauczycielki Małgorzaty Brodeckiej- filmy i lekcje wideo (biologia) (szkoła podstawowa i 
liceum oraz technikum): https://www.youtube.com/watch?
v=5gSMcmzQYys&list=PLAN7qB9jTAAUPGj4in-iJ7azePod0exrx 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAN7qB9jTAAV4ZmqDZgtGNjkSUkX3OS5x

Strona www z prezentacjami, podllinkowany atlas 3D i e-podręczniki, w prezentacjach na 
ostatnim slajdzie linki do ćwiczeń utrwalających z e- podręczników: 
https://gochpax.wixsite.com/biologiagim1                                                                                             -
Kanał CKE (zagadnienia maturalne z biologii) (szkoły 
ponadpodstawowe):https://www.youtube.com/watch?v=7SoIBCTobuc&feature=emb_logo
- Teraz Wiedza - Biologia online kanał prowadzony pod redakcją Waldemara Lewińskiego - 
autora podręczników do biologii w liceum (szkoły 
ponadpodstawowe): https://www.youtube.com/user/TerazWiedza/featured
- Biologia/chemia – Aksolotl (szkoły ponadpodstawowe, kształcenie w zakresie 
rozszerzonym): https://www.youtube.com/channel/UCO9ZHVAqVCclpVcbXbVbShw/featured, 
https://www.youtube.com/user/TerazWiedza/playlists

 Portal Lasów Państwowych http://www.lasy.gov.pl/pl 
 Dział Edukacja, Telewizja Lasów Państwowych – zbiór podcastów (wszystkie etapy 

edukacyjne): https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/miedzy-
drzewami-podcast

 Radio Poznań cykl audycji „Drzwi do lasu” (wszystkie etapy 
edukacyjne): https://radiopoznan.fm/audycje/drzwi-do-lasu

 Zasoby z wielu przedmiotów, w tym przyrodniczych (głównie szkoła podstawowa: biologia, 
chemia, fizyka, geografia) – Portal Edukator (bezpłatna 
rejestracja): https://www.edukator.pl/resources/

 Uniwersytet Dzieci -naukowe zabawy z dzieckiem „10 kreatywnych doświadczeń do 
zrobienia w domu z dzieckiem” (szkoła 
podstawowa): https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/nagroda-artykul/71?
previewKey=MTU4NDAyMTYxMg--

- Anna Kogut – tematy do wyboru dla nauczycieli i uczniów: 
https://www.youtube.com/user/TerazWiedza/playlists
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           - Seria „Było sobie życie”:     
https://www.youtube.com/channel/UCgL4bGjZ2cwLl77CVrQ6mkQ

 Katarzyna Przybysz, SuperBiolog-nauczyciele biologii: 
https://www.facebook.com/groups/1464081440489785/, 
https://prezi.com/p/t9q81cerfpyu/untitled presentation/?
present=1&fbclid=IwAR2xIBStCgl4eOYiXAsRbMo5JbLhywENLelGnuGjpV94oAi7N8psnWA5lr4

 Barbara Sykała – LO, zestaw pakietów tematycznych z zakresu biologii wraz z filmami 
(większość w języku polskim) oraz zadaniami sprawdzającymi. Po założeniu konta nauczyciela - 
można tworzyć klasy, uzyskiwać informację nt. aktywności uczniów w zapoznawaniu się z 
materiałem oraz stopniu opanowania materiału (analiza wyników uzyskanych w poszczególnych
zadaniach sprawdzających): https://pl.khanacademy.org/science/biology

Tajniki medycyny wprowadza para studentów: 
https://www.youtube.com/channel/UC3uU6HsnGaicHkSpRSjw-Sg/videos  ,  

 https://powtorkazbiologii.pl/blog/materialy/  
 https://fiszkoteka.pl/zestaw/3-biologia-do-matury-rozmnazanie-sie-i-rozwoj-organizmow  
 http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/onlinowa-szkola-wirtualne-lekcje-na-platformach-  

edukacyjnych/
 https://epodreczniki.pl/a/e-materialy-do-szkol-ponadpodstawowych/D135xcxCk  
 https://www.youtube.com/channel/UC72M_vR9vF67HwK4y7xwlsA  
 https://powtorkazbiologii.pl/lekcja-n...  
 Powtórka z biologii: https://www.youtube.com/watch?v=71YaoSru0w0
 Agnieszka Dąda – LO, wirusy i bakterie: 

https://drive.google.com/file/d/13T65WjCEktgFgsdmFrGJltaePjtibjtO/view?
fbclid=IwAR0yvGHGsRLm-FZ6Mxo7ZnqfN7Y_9sFqfbAwTFUsjENirL2RUOj9u2niSxs

     Układ nerwowy budowa i funkcje:
https://drive.google.com/file/d/1VVauF09sYrWK1BkfQ40RBI8Jmk_ZHpNt/view?
fbclid=IwAR2OMgL0vrdKkOjiy4peBa3wR0Q3McFetLa_MNZb9gA5UE0qxsmUJZ6Pdhs
Grzyby i porosty LO zakres rozszerzony, matura: 
https://drive.google.com/file/d/1Yjb3THXDCYPlsDY6KHn4x83kKOhInIMn/view?
fbclid=IwAR1BMkQB_7JgHxdPPO-EF0nqHI7vLgKq6B0u1wJMkzb08MVMTM_fxKvX4b4

 Wykłady W. Lewińskiego z zakresu podstawowego LO:   
https://drive.google.com/file/d/1Yjb3THXDCYPlsDY6KHn4x83kKOhInIMn/view?
fbclid=IwAR1BMkQB_7JgHxdPPO-EF0nqHI7vLgKq6B0u1wJMkzb08MVMTM_fxKvX4b4

 Monika Latawska, SP, LO – Prezentacja: Nieantagonistyczne oddziaływania między 
organizmami: https://drive.google.com/file/d/1LxbVA7IaD0XYf8mrDD3IgHMSk_C3iHLz/view?
fbclid=IwAR13TI0TawZm_liurnNpPx8Bl49eqHlD_AmpuG2gTVNcs00gZBL8jyXbXSU

 Emilia Nadolnik - padlet - zbiór zadań, plików, filmików i ciekawostek do różnych klas SP. Można 
dodawać zasoby od siebie: https://pl.padlet.com/e_nadolnik/93bd4qfkyh1v 
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 Katarzyna Dostatnia – Liść - wytwórnia pokarmu: 
https://docs.google.com/presentation/d/1stmBWMvEs7LdiZzrxu5SonyeSgUqwI1ZQxFJ5YQsSGs
/edit?usp=sharing

 J. Gadomska - Pomysł na domową edukację biologiczną, kreatywne sposoby na nudę z biologią 
w tle, zadania biologiczne dla uczniów: biologiazblondynka.blogspot.com
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Przyroda, geografia

• Platforma edukacyjna z multimedialnymi mapami i pomocami dydaktycznymi 
https://meridianprime.online

• Muzeum geologiczne: lekcje internetowe,  wirtualne zwiedzanie. http://muzeum.pgi.gov.pl
• Atlas Regionów to moduł mapowy umożliwiający przestrzenną wizualizację danych w 

układach regionalnych i lokalnych, według dziedzin tematycznych np.: demografia, 
edukacja, gospodarka itp. http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx

• Formy ochrony przyrody. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

• Mapa szlaków turystycznych w górach. https://mapa-turystyczna.pl/
• https://www.google.pl/maps/  
• https://www.google.com/intl/pl/earth/  
• Portal Lasów Państwowych  http://www.lasy.gov.pl/pl
• Dział Edukacja, Telewizja Lasów Państwowych – zbiór podcastów (wszystkie etapy 

edukacyjne): https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/miedzy-
drzewami-podcast

• Radio Poznań cykl audycji „Drzwi do lasu” (wszystkie etapy edukacyjne): 
https://radiopoznan.fm/audycje/drzwi-do-lasu

• Zasoby z wielu przedmiotów, w tym przyrodniczych (głównie szkoła podstawowa: biologia, 
chemia, fizyka, geografia) – Portal Edukator (bezpłatna rejestracja): 
https://www.edukator.pl/resources/

• Centrum edukacyjne MEN www.scholaris.pl
• Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej 

http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/wysoczyznyelblaskiej
• Ekologia  www.greenpeace
• https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/przyroda  
• https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia  
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