
 

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji 
Narodowej zawiera min materiały przydatne do: 

 

- Kształcenia na odległość 

- Programy nauczania i scenariusze zajęć 

- epodręczniki, w tym podręczniki do nauki 
języka polskiego i literatury polskiej 

- katalog zasobów dodatkowych 

 

 

https://www.epodreczniki.pl 

  

Serwis portal.gov.pl udostępnia propozycje 
materiałów dydaktycznych i narzędzi dla 
nauczycieli 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

 

 

 

 

 

 
 

Academica - Cyfrowa wypożyczalnia 
międzybiblioteczna książek i czasopism 
naukowych; Academica udostępnia zasoby 
cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma 
naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. 
Academica udostępnia 3 191 220 dokumentów. 

 

 
http://www.academica.edu.pl 

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
http://www.academica.edu.pl/


 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka 
Rozwoju Edukacji 

 

Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia 
materiały oraz publikacje opracowane w ramach 
działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów 
książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich 
zainteresowanych problematyką oświatową. 
 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra 

 

Biblioteka Cyfrowa 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 
– zdigitalizowane za pomocą 
najnowocześniejszych technologii, pozwalających 
uzyskać najwyższą jakość. Zdigitalizowane i 
udostępniane w POLONIE zbiory każdego dnia 
powiększają się o nawet 2 tys. obiektów: książek, 
starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, 
fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. 
W POLONIE można znaleźć najcenniejsze skarby 
polskiej kultury i historii, np. Kronikę Anonima 

zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, 
Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i 
Witkacego. Są tu obiekty reprezentujące cały 
przekrój dziedzin i epok: 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. 

https://polona.pl/ 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
http://www.polona.pl/
https://polona.pl/


   

 
 

Centrum Nauki Kopernik oferuje publikacje 
popularno-naukowe i materiały edukacyjne. 
Powstały one we współpracy z ekspertami, 
naukowcami, edukatorami i innymi nauczycielami, 
którzy dzielą się praktyczną wiedzą w programach 
Nauka dla Ciebie, Szkoła bliżej nauki, Klub 
Młodego Odkrywcy czy ESERO. Inspiracje 
znajdują się w zakładce  #Kopernikwdomu – Dla 
nauczycieli na głównej stronie CNK. 
Kopernik na swoim Facebooku codziennie 
publikuje propozycje wartościowych aktywności, 
którymi można zająć dzieci w domu, ale i 
wykorzystać w pracy z uczniami. Dla osób 
niekorzystających z Facebooka zbiera te materiały 
i umieszcza na swojej stronie www, w odrębnej 
zakładce: #Kopernikwdomu – Eksperymentuj 
samodzielnie. Zachęcamy do zapoznania się z 
materiałami na stronach 
CNK: http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/, 
a 
także http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-
dla-nauczycieli/ 
 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/ 

 

Gry edukacyjne z zakresu historii i wiedzy o 
Polsce dla  
- klas 1-3 
- klas 4-8 
- szkoły ponadpodstawowej 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/


 

Lektury.gov.pl to portal internetowy, na którym 
dostępna jest większość lektur szkolnych 
znajdujących się w domenie publicznej. 
Użytkownicy w łatwy i przyjazny sposób mogą 
zapoznać się z szerokim wyborem lektur, zarówno 
z zasobów przeznaczonych dla szkół szkoły 
podstawowej, jak i ponadpodstawowych. 
Użytkownik może wybrać spośród kilku formatów 
plików, może zatem przeczytać lekturę na 
komputerze, na smartfonie albo na czytniku. 
Największą zaletą serwisu jest to, że wszystkie 
pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności 
zakładania konta i logowania. Dzięki temu 
wirtualna biblioteka przed każdym stoi otworem. 

 

https://www.Lektury.gov.pl 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na 
Lekcje muzealne on-line :Zapraszamy na 
bezpłatne lekcje muzealne na żywo. Uczniowie 
spotkają się z historykiem sztuki, mającym 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć. 
Prowadzący porozmawia z uczestnikami o sztuce 
i historii. Podczas spotkania będziemy korzystali z 
prezentacji i quizów czyniących spotkanie 
angażującym. 
 

http://www.mnw.art.pl/edukacja/lekcje-

muzealne/lekcje-muzealne-on-

line/?fbclid=IwAR1y1Y_riWimUuH6aQIhxic

_wO8SMmmDw1Ip82IRE7xLnMP8HYY9Wn

0YlOU 

 

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. 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/ 

https://lektury.gov.pl/
http://www.mnw.art.pl/edukacja/lekcje-muzealne/lekcje-muzealne-on-line/?fbclid=IwAR1y1Y_riWimUuH6aQIhxic_wO8SMmmDw1Ip82IRE7xLnMP8HYY9Wn0YlOU
http://www.mnw.art.pl/edukacja/lekcje-muzealne/lekcje-muzealne-on-line/?fbclid=IwAR1y1Y_riWimUuH6aQIhxic_wO8SMmmDw1Ip82IRE7xLnMP8HYY9Wn0YlOU
http://www.mnw.art.pl/edukacja/lekcje-muzealne/lekcje-muzealne-on-line/?fbclid=IwAR1y1Y_riWimUuH6aQIhxic_wO8SMmmDw1Ip82IRE7xLnMP8HYY9Wn0YlOU
http://www.mnw.art.pl/edukacja/lekcje-muzealne/lekcje-muzealne-on-line/?fbclid=IwAR1y1Y_riWimUuH6aQIhxic_wO8SMmmDw1Ip82IRE7xLnMP8HYY9Wn0YlOU
http://www.mnw.art.pl/edukacja/lekcje-muzealne/lekcje-muzealne-on-line/?fbclid=IwAR1y1Y_riWimUuH6aQIhxic_wO8SMmmDw1Ip82IRE7xLnMP8HYY9Wn0YlOU
http://www.muzykotekaszkolna.pl/


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. 

 

 

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. 

 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-

Dzieciom 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom


 

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. 

 

https://przystanekhistoria.pl/ 

 

Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli 
zawierający bezpłatne zasoby edukacyjne, które 
są dostosowane do wszystkich etapów 
kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne ze 
wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi 
urządzeniami wspomagającymi pracę 
nauczyciela, np. tabletami. Portal zawiera około 28 
tys. pojedynczych interaktywnych materiałów, 
pomocnych w realizacji treści ze wszystkich 
przedmiotów, na różnych poziomach 
edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, 
teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry 

http://www.scholaris.pl/resources/zasoby/eid/P

OCZ/sid/POL2 

https://przystanekhistoria.pl/
http://www.scholaris.pl/resources/zasoby/eid/POCZ/sid/POL2
http://www.scholaris.pl/resources/zasoby/eid/POCZ/sid/POL2


dydaktyczne czy filmy. Wszystkie opublikowane 
na portalu treści, bez względu na 
przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej 
podstawy programowej, stanowią merytorycznie 
materiał, który może być wykorzystany w pracy 
zarówno przez ucznia, jak i przez nauczyciela.  

 

 

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Ministerstwem 
Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał 
edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią 
na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas 
zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na 
stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały.  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-

edukacyjny?fbclid=IwAR0J0zSgjX_XaoX55Z

XMkG5q-

cex5KxVmZF8hrbiflNCAScI4OBJsb8lR_c 

 

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 

http://wlaczpolske.pl/ 

https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny?fbclid=IwAR0J0zSgjX_XaoX55ZXMkG5q-cex5KxVmZF8hrbiflNCAScI4OBJsb8lR_c
https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny?fbclid=IwAR0J0zSgjX_XaoX55ZXMkG5q-cex5KxVmZF8hrbiflNCAScI4OBJsb8lR_c
https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny?fbclid=IwAR0J0zSgjX_XaoX55ZXMkG5q-cex5KxVmZF8hrbiflNCAScI4OBJsb8lR_c
https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny?fbclid=IwAR0J0zSgjX_XaoX55ZXMkG5q-cex5KxVmZF8hrbiflNCAScI4OBJsb8lR_c
http://wlaczpolske.pl/


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. 

Zasoby dydaktyczne można pozyskać również na 
profilu ORPEG na YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8
). Jest to cykl filmów animowanych o historii Polski, 
które można wykorzystać do pracy na lekcjach, jak 
również polecić do samodzielnej nauki. 
 
Innym istotnym źródłem materiałów 
dydaktycznych są warsztaty i szkolenia on-line 
prowadzone przez Polonijne Centrum 
Nauczycielskie ORPEG, podczas których 
nauczyciele są wyposażani w tematyczne pomoce 
edukacyjne. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8
https://www.youtube.com/watch?v=o79LE_karL8

