Na czas zamknięcia szkół jednym z zadań biblioteki jest wskazanie uczniom
miejsca gdzie mogą znaleźć lektury i inne pomoce naukowe oraz obejrzeć adaptacje
filmowe lektur szkolnych. Poniżej przedstawiamy wybór linków do bibliotek cyfrowych
oraz innych źródeł przydatnych w zdalnej edukacji.

LEKTURY SZKOLNE
Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę przez 365 dni w
roku i całkowicie darmowa. W jej zbiorach znajduje się ponad 5500 utworów, w tym wiele
lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej lub
zostały udostępnione na wolnej licencji. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane –
opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach – HTML, TXT, PDF,
EPUB, MOBI. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez
takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Zasoby dostępne są przez
stronę internetową lub aplikację mobilną dostępną na urządzeniach z systemami Android oraz
iOS.
https://wolnelektury.pl/
https://nowoczesnapolska.org.pl/2020/03/17/wolne-lektury-uklad-z-ksiazka/
..........................................................................................................................................
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur z podziałem na klasy oraz z opisami. Wszystkie
książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Na stronie
prezentowane są również ciekawe projekty i pomysły na ćwiczenia z tekstami, które mogą być
wykorzystane podczas nauki zdalnej. (Projekt jest realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej.)
https://lektury.gov.pl/
..........................................................................................................................................
Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie oraz
jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. W Polonie można znaleźć najcenniejsze
skarby polskiej kultury i historii, na przykład Kronikę Anonima zwanego Gallem, rękopisy
Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i Witkacego. Większość
udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo
pobierać i dowolnie wykorzystywać. Polecana uczniom liceum i studentom.
https://polona.pl/
..........................................................................................................................................
Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno
na smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów
dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę.
Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie
Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej

półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez
ograniczeń czasowych.
https://www.legimi.pl/
..........................................................................................................................................
EMPIK PREMIUM bezpłatnie na 60 dni
Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków oraz
audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida oraz iPhone’a.
Dużo lektur do szkoły podstawowej i średniej ( poezja i proza).
Aby skorzystać z promocji na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres
e-mail, na który zostanie przesłany kod. Otrzymany kod wprowadź na stronie:
https://www.empik.com/premium/kupon. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam
konto) na empik.com. Aktywuj usługę Empik Premium. Pobierz aplikację Empik Go na
smartfona i zaloguj się. Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu
okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.
Pomysły na ciekawe spędzenie z dziećmi czasu w domu. Można tu także kupić książki,
gry i zabawy dla całej rodziny. https://www.empik.com/czas-w-domu

TELEWIZYJNE PROGRAMY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczęły
emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko
filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru
Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów
prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie
zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.
Link
do
programu
TVP1:
https://www.telemagazyn.pl/tvp_1/
.........................................................................................................................................
Kanał TVP ABC w godzinach 8:00-13:00 emituje codzienne, edukacyjne pasmo
dla dzieci. Wśród wielu propozycji jest m.in. codzienny program „Al-chemik”, który wyjaśnia
dzieciom zjawiska chemiczne i fizyczne oraz „Zaczarowany świat”, zajmujący się trudnymi
pojęciami związanymi ze sztuką, teatrem i muzyką. TVP ABC ma w swojej ofercie również
takie programy jak: magazyn ciekawostkowy „Teleranek”, audycję o zwierzętach „Zagadki
zwierzogromadki”, program promujący czytanie książek „Zwierzaki czytaki” oraz serwis
informacyjny dla najmłodszych „Studio ABC”.
Link
do
programu
TVP
ABC:
https://www.telemagazyn.pl/tvp_abc/
.........................................................................................................................................
TVP KULTURA przygotowała specjalne pasmo edukacyjne dla młodzieży szkolnej
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13 - 17. Każdy dzień powszedni rozpoczynać się

będzie o godz. 13:00 pasmem “Literatura na ekranie”. Wśród tytułów znajdą się filmowe oraz
teatralne adaptacje lektur szkolnych.
W paśmie edukacyjnym znajdą się również produkcje własne TVP Kultura, m.in. cykle
“Herbert – mosty” poświęcony poezji Zbigniewa Herberta, “Szlakiem miejsc niezwykłych –
Pomniki historii” o perłach polskiej architektury i kultury, „Pojedynki stulecia”
o najważniejszych twórcach polskiej literatury współczesnej czy krótkie formy o sztuce tańca
„Baletownik”.
W programie zobaczymy serie dokumentalne, m.in. o najsłynniejszych kompozytorach
muzyki klasycznej („Śladami wielkich kompozytorów”), najwybitniejszych malarzach
(„Artyści antagoniści”), legendarne koncerty edukacyjne “Niezapomniany Leonard Bernstein
– spotkania z muzyką” i mistrzowskie wykonania muzyki Fryderyka Chopina.
Link do programu TVP Kultura: https://www.teleman.pl/program-tv/stacje/TVPKultura

WIRTUALNE KANAŁY EDUKACYJNE
Telewizja Polska we współpracy z TVP ABC, Muzeum Powstania Warszawskiego
i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła wirtualne kanały edukacyjne w ramach
projektu eSzkoła na platformie TVP VOD. Oba pasma powstały z myślą o dzieciach i
uczniach pozostających w domach. Wszyscy zainteresowani mogą codziennie wziąć udział w
fascynującej podróży po wybranych instytucjach nauki.
Na początek Telewizja Polska zaprasza do wirtualnego zwiedzania Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wkrótce widzowie przeniosą się za pośrednictwem TVP także do Centrum
Nauki Kopernik. (Program jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00.)
Na stronie: https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093939 można znaleźć ciekawe
materiały uzupełniające edukację programową.
Domowe przedszkole to program, który zachęci do zabawy każdego malucha. Nauczy
go nowej piosenki, a nawet skłoni do ćwiczeń gimnastycznych. Rozwija mowę oraz myślenie,
kształtuje pojęcia liczby i miary. Audycja zachęci kilkulatków do czytania, rozwiązywania
zadań matematycznych, malowania i nauki muzyki. Oprócz tego maluchy zobaczą
przedstawienia teatrzyków kukiełkowych oraz ciekawe reportaże z muzeów.
W ramach pasma „Domowe Przedszkole” wszystkie dzieci obejrzą programy edukacyjne z
ulubionymi bohaterami. Nie zabraknie ponadczasowych filmów takich jak „Wyprawa
Baltazara Gąbki”, „Bolek i Lolek", „Rodzina Treflików” i „Baśnie i bajki polskie”. Dzieci będą
się uczyć liczyć i rysować. W programie znajdą się edukacyjne mini audycje z udziałem
„literkowych” zwierzaków, znanych z oprawy kanału TVP ABC, i inne atrakcyjne formy, które
sprawią, że czas spędzony w domu będzie dla inspirujący i twórczy.
Link do Domowego Przedszkola:
https://vod.tvp.pl/website/domowe-przedszkole,8237032/
(Program jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 17.00)
Baw się z TVP ABC. Bajki, filmy edukacyjne oraz gry i zabawy dla dzieci dostępne
w telewizji i w internecie.

Link do TVP ABC: https://abc.tvp.pl/
Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie
uczniom w paśmie TVP Vod specjalnych kolekcji zawierających materiały podzielone na
kategorie dostosowane do wieku.: Więcej informacji na stronie: https://vod.tvp.pl./
1. Kolekcja „Lektury na ekranie" prezentuje filmowe i serialowe ekranizacje lektur
szkolnych oraz filmy dokumentalne o autorach z kanonu lektur szkolnych.
Więcej informacji na stroniach:
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909
https://vod.pl/lektury-szkolne

2. Kolekcja dla dzieci „To się nie nudzi” – bajki i baśnie, filmy familijne, programy
rozrywkowe, archiwalne seriale oraz ciekawe spektakle teatralne dla młodych widzów.
Więcej informacji na stronie:
https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-nudzi,47078659

3. Kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” – magazyny oraz
programy kulturalne, filmy i seriale dokumentalne, filmy i seriale fabularne oraz koncerty
polskich i światowych artystów pod adresem:
https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594

4. Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja historii” – programy telewizyjne, filmy oraz
serie dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne, Teatry Telewizji
dostępne pod adresem:
.https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669

SPEKTAKLE TEATRALNE
iTeatr TVP to możliwość uczestniczenia w wyjątkowych spektaklach teatralnych
w najmniejszych nawet miejscowościach w Polsce. Jego widownia w maju 2015 roku
przekroczyła pierwszy milion. W ramach projektu iTeatr spektakl na żywo odbierany jest w
tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju za pośrednictwem
kodowanej transmisji internetowej. Udział wszystkich szkół w projekcie jest całkowicie
bezpłatny.
Link
do
do
ITeatrTVP:
https://iteatr.tvp.pl/20499744/repertuar
Na poprawę nastroju polecam naszym maturzystom:
https://vod.pl/programy-tv/matura-to-bzdura-lektury-online/tn30jlq

https://plejada.pl/newsy/koronawirus-robert-el-gendy-poprowadzi-program-wesola-naukanauczycielami-lanberry-i/yvq347j

10 najlepszych spektakli do obejrzenia za darmo w sieci [TEATR - GDZIE
OGLĄDAĆ]
"Śluby panieńskie", reż. Jan Englert
"Między nami dobrze jest", reż. Grzegorz Jarzyna
"Orfeusz i Eurydyka" (opera), reż. Mariusz Treliński
"Rewizor", reż. Jerzy Stuhr
"H.", reż. Jan Klata
"Miłość na Krymie", reż Jerzy Jarocki
"(A)pollonia", reż. Krzysztof Warlikowski
"Damy i huzary", reż. Krystyna Janda
"Udręka życia", reż. Jan Englert
"Kosmos", reż. Jerzy Jarocki
https://lomza.naszemiasto.pl/10-najlepszych-spektakli-do-obejrzenia-za-darmo-wsieci/ar/c13-7599369

