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JAK NAJLEPIEJ
WYKORZYSTAĆ  CZAS
W DOMU?



Zajęci online

Wielu nauczycieli będzie prowadziło nauczanie

zdalne, czyli na odległość.

 

Nie musisz wstawać wcześnie rano i jechać do szkoły.

Teraz możesz odbyć lekcje w swoim domu. Nie musisz

siedzieć w ławce, możesz usiąść wygodnie przy

swoim biurku, albo na łóżku - nauczyciel nie będzie

zwracał Ci uwagi, że źle siedzisz. Wykorzystaj nowe

możliwości i jak najlepiej wykorzystaj możliwość
nauki w domu! 



POWTÓRZ MATERIAŁ DO EGZAMINU

https://www.memorizer.pl/ 

testy z różnych przedmiotów (np. z lektur szkolnych)

 

https://learningapps.org/ 

pomaga w przyswajaniu wiedzy ze wszystkich przedmiotów

 

https://www.youtube.com/channel/UCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew

kanał "Wiedza z wami podstawówka" - powtórka z języka polskiego

 

Akademia Khana

https://www.youtube.com/channel/UCQYPNNQExri6AG5NmQjmvNg –

wideo-odpowiednik Wikipedii. Polski kanał posiada ponad 3500 wideo

z wielu dziedzin nauki. Khan Academy pomoże z nauką matematyki,

fizyki, ekonomii.

 



POWTÓRZ MATERIAŁ DO EGZAMINU

Pi-stacja Matematyka

https://www.youtube.com/PistacjaMatematyka – to kanał
prezentujący wideo lekcje z matematyki całkowicie dostosowane

do polskiej podstawy programowej w szkole podstawowej oraz

docelowo całym liceum.

 

Pasja Informatyki

https://www.youtube.com/channel/UCzn6vAfspIcagLax1fck_jw –

kanał Marcina Zeletna i Damiana Stelmacha, dydaktyków

przystępnie uczących informatyki i programowania, ale nie tylko.

Ich wideo dotykają również bardzo ważnych dylematów o edukacji

i karierze zawodowej w branży IT czy na samym YouTube.

 

 



POWTÓRZ MATERIAŁ DO EGZAMINU

Arlena Witt https://www.youtube.com/user/jezykalnia – nauka

języka angielskiego na przykładach z popkultury (muzyka,

seriale, filmy) w bardzo profesjonalnym wykonaniu.

 

BBC Learning English

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish – jak sama

nazwa wskazuje, nauka języka angielskiego razem z brytyjską
telewizją publiczną. BBC posiada też ogromną kolekcję
podcastów, które pomogą w nauce i dostarczą ciekawej wiedzy

przy okazji.



POWTÓRZ MATERIAŁ DO EGZAMINU

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ –

katalog informacji statystycznych oraz faktów na temat

współczesnego świata i wszystkich państw. 

 

https://www.biodiversitylibrary.org/ – konsorcjum publicznych

instytucji (głównie bibliotek) z całego świata zajmujących się
historią naturalną i botaniką, których celem jest digitalizacja

i udostępnianie zbiorów w sieci. Zbiory przeszukiwać możemy wg.

dat, autorów, instytucji, z których pochodzą lub wg. specjalnie

przygotowanych kolekcji opracowanych przy okazji wystaw lub

zbierających materiały na określony temat lub związane z

konkretnym badaczem.



Matematyka

 dla mł
odszych

uczniów

POWTÓRZ MATEMATYKĘ

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Matematyka.pdf



PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ,
MOŻE NIE JEDNĄ, NIE DWIE

A DUŻO WIĘCEJ!
Tak więc zachęcamy: macie czas? Czytajcie! Dla

uspokojenia, dla rozwoju emocjonalnego oraz dla

odbycia najwspanialszych podróży pozostając we

własnych czterech ścianach! Jeśli chcecie się
podzielić zdjęciami – wrzucajcie na social media z

#TerazCzasNaCzytanie” – bądźmy razem choć
każdy w swoim domu – zachęca Maria Deskur,

Prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.

 

http://frsi.org.pl/wspieramy-akcje-teraz-czas-

na-czytanie/



Darmowe
książki 

w
Internecie: https://lektury.gov.pl/

https://polona.pl/ - największa w

Polsce biblioteka cyfrowa; zawiera

stare książki oraz inne

zdigitalizowane zbiory

Lektury szkolne klas 1-3:

https://gckib.org.pl/2020,03,lektura-w-

kazdym-domu-klasy-1-3/?

fbclid=IwAR0fhA6DuA6jNFiJ0n6I8NgATHp

6M20crawvr740NseJk_-nif4ze2b4_aI

https://wolnelektury.pl/



Darmowe
książki 

w
Internecie:

https://www.legimi.pl/czas-na-

czytanie/ - wystarczy wpisać kod

czytamy, a następnie zarejestrować się
w serwisie Legimi i pobrać aplikację; po

zalogowaniu lektura znajdować się
będzie na wirtualnej półce

https://www.empik.com/czas-w-domu -

Empik przygotował promocyjny dostęp

do bazy 11 tysięcy e-booków i

audiobooków dostępnych w ramach

aplikacji Empik Go



 

Przeczytasz tam dlaczego warto czytać,

znajdziesz listy polecanych książek.

https://fpc.org.pl/terazczasnaczytanie/

ODWIEDŹ STRONĘ
FUNDACJI

POWSZECHNEGO
CZYTANIA



Masz tę
moc!
KSIĄŻKA O KORONAWIRIUSIE

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf



STWÓRZ WŁASNĄ
KSIĄŻKĘ

https://www.mystorybook.com/



Weź udział 
w konkursie

Nauczyciele ogłaszają szkolne konkursy - może weźmiesz udział w
jednym z nich? Możesz zyskać cenną nagrodę, dodatkową ocenę
albo dodatnie punkty z zachowania :) 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ORGANIZUJE
KONKURS LITERACKI "PO DRUGIEJ

STRONIE LUSTRA"



Obejrzyj
interesujący
film

Możesz nadrobić zaległości filmowe, albo

obejrzeć film, który powstał na podstawie

książki, a później przeczytać książkę i

porównać oba dzieła. A może przeczytałeś
już książkę, a jeszcze nie widziałeś filmu?

 

Jeśli poznałeś już książkę i film, podziel się
swoim zdaniem na ich temat na stronie:
https://padlet.com/bibliotekamonika/t2asy5aq7qag

 



https://eszkola.tvp.pl/

https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093939

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.



Odkryj tajemnice
historii albo zobacz
ekranizacje lektur
szkolnych

https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093939



Zwiedzaj świat bez wychodzenia z domu!
 

https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093939

 

https://vod.tvp.pl/website/nela-mala-reporterka,13364434

 



Idź na wirtualny spacer

Nie musisz wychodzić 

z domu, żeby zwiedzić
piękne, zabytkowe

miejsca.

https://zabytek.pl/pl

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea



Stwórz
komiks

https://www.toonytool.com/

darmowy kreator mini komiksów

https://www.pixton.com/pl/

strona umożliwia tworzenie rozbudowanych komiksów oraz

precyzyjne dostosowanie postaci i innych możliwych

elementów do potrzeb tworzącego sceny

http://writecomics.com/

prosty generator do tworzenia zabawnych komiksów

https://www.makebeliefscomix.com/

serwis umożliwiający utworzenie komiksu online, cały
komiks należy wykonać od razu, nie ma możliwości

zapisania go w serwisie; dla starszych uczniów



Przygotował 
Wasz nauczyciel
bibliotekarz
Biblioteka SP Nr 397 w Warszawie

W RAZIE PYTAŃ  PROSZĘ  P ISAĆ  NA MÓJ
ADRES E-MAIL:

bibliotekamonika@gmail.com


