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ZOSTAŃ W DOMU

- KULTURA W SIECI

Witajcie ponownie – mam nadzieję że tęsknicie za biblioteką , a dzieci za 
naszymi zajęciami. 

Jesteśmy jednak odpowiedzialni za siebie i innych . zostajemy w domu !

Oto kilka propozycji kulturalnych do wykorzystania w domowym zaciszu. 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w bibliotece.

Propozycje kulturalne
POMOC DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

Nauczycielu, jeśli szukasz wsparcia w edukacji zdalnej polecamy przede wszystkim stronę 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, która gromadzi zasoby edukacyjne online m.in. 
z zakresu:
 

 edukacji wczesnoszkolnej
 języka polskiego
 języków obcych nowożytnych
 historii i WOS-u
 matematyki
 przedmiotów przyrodniczych
 edukacji informatycznej
 edukacji kulturalno-artystycznej

Polecamy także linki udostępnione na stronie 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Słupsku.

 
Dostęp do pełnych tekstów publikacji w wersji elektronicznej:
 
Pomorska Biblioteka Cyfrowa dostęp do biblioteki cyfrowej zawierającej pełne wersje 
publikacji dotyczących m.in. historii i kultury naszego regionu, współtworzonej przez 
instytucje naukowe i kulturowe Pomorza
 
IBUK Libra dostęp do największej internetowej wypożyczalni i czytelni online w Polsce, 
zawierającej w formie elektronicznej publikacje ze wszystkich dziedziny nauki, w sumie 
ponad 36 000 publikacji wydawnictwa PWN oraz 50 innych wydawców



 POLONA jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie 
największa tego typu biblioteka cyfrowa w Polsce zapewniająca dostęp do cyfrowych 
zbiorów piśmiennictwa polskiego oraz informacji o nim
 
Europeana biblioteka cyfrowa, a także muzeum oraz archiwum Europy zawierające ponad 4,5 
miliona obiektów cyfrowych
 
Wolne lektury cyfrowa biblioteka lektur i opracowań, tworzona przez Fundację Nowoczesna 
Polska
 
Federacja Bibliotek Cyfrowych zasoby polskich bibliotek cyfrowych 
 
E-podręczniki bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne
 
Lektury szkolne lektury, które możesz mieć zawsze przy sobie, do cztania na komputerze, 
smartfonie, tablecie lub czytniku
 
Woblink czy Publio.pl Darmowe pakiety e-książek na portalach różnych sprzedawców 
 
Przykłady dobrych praktyk: 
http://pbw.slupsk.pl/dobre-praktyki-nauczycielskie – dobre praktyki w zakresie rozwijania 
uzdolnień uczniów
 
Przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty:
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2018/
 
Przygotowanie do matury:
https://polski.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z języka polskiego (online)
https://matematyka.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z matematyki (online)
https://angielski.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z języka angielskiego (online)
https://francuski.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z języka francuskiego (online)
https://hiszpanski.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z języka hiszpańskiego (online)
https://niemiecki.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z języka niemieckiego (online)
https://rosyjski.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z języka rosyjskiego (online)
https://wloski.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z języka włoskiego (online)
https://biologia.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z biologii (online)
https://chemia.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z chemii (online)
https://filozofia.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z filozofii (online)
https://fizyka.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z fizyki (online)
https://geografia.testy.dlamaturzysty.info/ – testy maturalne z geografii (online

- Zamek Królewski na Wawelu 

 strona: https://wawel.krakow.pl/
 opisy kolekcji: https://wawel.krakow.pl/zbiory
 wirtualne zwiedzanie Kolekcji Lanckorońskich: http://3d.wawel.krakow.pl/
 darmowa aplikacja mobilna „Wawel”: https://wawel.krakow.pl/aplikacja-mobilna-

Wawel - ułatwia dostęp do aktualnych informacji dotyczących m.in. obiektów 
historycznych, wystaw, imprez oraz tras sezonowych,

 gra edukacyjna: https://wawel.krakow.pl/gra
 słuchowisko dla dzieci „Krótkie spięcie”: https://wawel.krakow.pl/sluchowisko
 Facebook: https://www.facebook.com/Zamek-Kr%C3%B3lewski-na-Wawelu-

165198703495546/
 Instagram: https://www.instagram.com/zamek_krolewski_na_wawelu/?hl=pl



- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

 Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Muzeum.II.Wojny.Swiatowej
 Twitter: https://twitter.com/muzeum1939
 Instagram: https://www.instagram.com/muzeum1939/
 YouTube: https://www.youtube.com/user/Muzeum2wojny
 Portal Historii mówionej Muzeum II Wojny 

Światowej: https://historiamowiona.muzeum1939.pl/
 wirtualny spacer po Westerplatte: https://spacer.muzeum1939.pl/pl/

- Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

 wirtualny skansen wraków Zatoki Gdańskiej: http://www.wsw.nmm.pl/ - wirtualne 
modele 3D 24 historycznych wraków, spoczywających na dnie Zatoki Gdańskiej wraz 
z dokładnym opisem, lokalizacją na mapie 

 sketchfab NMM: https://sketchfab.com/nmm - modele 3D artefaktów, odnalezionych 
podczas podwodnych prac archeologicznych na wrakach

 zbiory: https://kolekcje.nmm.pl/
 Facebook: https://www.facebook.com/NarodoweMuzeumMorskie/

muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Oddział Muzeum Piaśnickie w Wejherowie 

 Strona internetowa: http://muzeumpiasnickie.pl
 wirtualne zwiedzanie miejsca niemieckiej zbrodni w Lasach Piaśnicy koło 

Wejherowa: http://www.360studio.org/spacery/MuzeumPiasnickie.html
 wydawnictwa: http://muzeumpiasnickie.pl/publikacje
 materiały edukacyjne:
 „BEDNARZ” – unikatowy film o doktorze Józefie Bednarzu, który tak jak jego i 

pacjenci poniósł śmierć z rąk niemieckich zbrodniarzy jesienią 1939 roku w żwirowni 
w Mniszku - https://youtu.be/NhKNDjMJuq4

 „KOTOWSKA” – animowana historia filmowa o bł. Siostrze Alicji Kotowskiej 
- https://youtu.be/UdMHjUkkDQA

 Wideoklip do poruszającego utworu muzycznego „PO SZKOLNEJ WYCIECZCE DO 
PIAŚNICY” zespołu „4razywroku”, który powstał w ramach projektu „Moja 
Piaśnica” - https://youtu.be/w1-YoRNbRB8

-Teatr Polski w Warszawie 

 strona: https://www.teatrpolski.waw.pl/
 spektakle online:

„Szekspir Forever” - https://teatrtv.vod.tvp.pl/43987503/szekspir-forever

„Emigranci” S. Mrożka - https://teatrtv.vod.tvp.pl/34609705/emigranci-rez-p-cyrwus

 nagrania wideo czytań dramatów „Kurka Wodna” i „Niespodzianka, zrealizowanych 
przez Teatr Polski i Program 2 
PR: https://www.polskieradio.pl/8/1874/Artykul/2474797,Niespodzianka-i-Witkacy-
Obejrzyj-spektakle-wideo?fbclid=IwAR1Tuh-3XvivqghsM7OtFW-
mCLP7okXYck22RvSU4mzX6REWJMGTqcZuMa4



- Teatr Wielki w Łodzi 

 wirtualny spacer: www.operalodz.com/spacer/
 cyfrowe muzeum: www.cyfrowemuzeum.operalodz.com – historia Opery Łódzkiej 

oraz Teatru Wielkiego w Łodzi, ponad 9000 zdjęć, 300 programów, 200 plakatów i 
afiszy oraz prawie 900 kostiumów w prezentacji 3D,

 oferta edukacyjna: www.cyfrowemuzeum.operalodz.com/bawiny-i-uzcyny/?lang=pl – 
gry i zabawy dla najmłodszych

- Instytut Polonika 

 strona: www.polonika.pl
 Facebook: https://www.facebook.com/InstytutPolonika/
 Instagram: https://www.instagram.com/instytutpolonika/
 oferta edukacyjna dla dzieci: kolorowanki 

(https://polonika.pl/programy/programystrategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-
dydaktyczna/pokoloruj-z-nami-poloniki), serial „Polo i Nika” 
(https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/multimedia/
filmy), artykuły w czasopismach „Kumpel” i „National Geographic. Odkrywca” 
(https://polonika.pl/programy/programy-strategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-
dydaktyczna?p=1), zeszyty edukacyjne (https://polonika.pl/programy/programy-
strategiczne/popularyzacja/edukacja/pomoc-dydaktyczna/wspaniala-zabawa-i-
ogromna-porcja-wiedzy-w-jednym-zeszycie)

 Domowa wyprawa tropem poloników - nowa seria z polonikami.

- Instytut Literatury 

 strona: www.instytutliteratury.eu
 Facebook: https://www.facebook.com/InstytutLiteratury/
 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCw-WX2NyVYNh5ojzwLsfhJA
 Kwartalnik Kulturalny Nowy Napis: https://nowynapis.eu/

- Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 

 Strona: https://fina.gov.pl/
 Zasoby online: Ninateka– internetowy serwis VOD oferujący filmy fabularne i 

dokumentalne, rejestracje spektakli i koncertów, animacje, słuchowiska i 
publicystykę: www.ninateka.pl Fototeka - wirtualny bank zdjęć, kadrów i postaci 
filmu polskiego: www.fototeka.fn.org.pl

 Kolekcje online: Kolekcja teatralna – największe dzieła polskiego teatru 
audiowizualnego on-line: www.ninateka.pl/kolekcja-teatralna,
Trzej Kompozytorzy - największa kolekcja muzyki Witolda Lutosławskiego, Henryka 
Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego: www.trzejkompozytorzy.pl

 Serwisy edukacyjne: Filmoteka Szkolna – zgodny z podstawą programową projekt 
edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych zawierający 
120 polskich produkcji filmowych, pakiet 61 lekcji tematycznych i materiały 
dydaktyczne: www.filmotekaszkolna.pl,  Muzoteka Szkolna - internetowe narzędzie 
edukacyjne dla nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych i średnich, animatorów 
kultury, rodziców, dzieci i młodzieży i dla wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją 
wiedzę o muzyce klasycznej: www.muzykotekaszkolna.pl



 - Wrocławski Teatr Lalek 

 strona: www.teatrlalek.wroclaw.pl 
 oferta edukacyjna – Zrób sobie teatr ZABAWY DOMOWE: 

https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/component/sppagebuilder/374-zrob-sobie-teatr-
zabawy-domowe 

 spektakle online, pod nazwą Rodzinne niedziele z WTL-em (emisja co dwa tygodnie, 
niedziela godz. 15.00, dostępne przez 24 godziny)  
http://www.teatrlalek.wroclaw.pl/live 

 Facebook: https://www.facebook.com/Wroclawski.Teatr.Lalek 
 Instagram: https://www.instagram.com/wroclawski_teatr_lalek/?hl=pl 

- Miejski Teatr Miniatura 

 Spektakle z repertuaru Teatru Miniatura online:
 BAJKI ROBOTÓW - https://iteatr.tvp.pl/38225415/bajki-robotow (spektakl dla 

widzów od 6 lat)
 ZOSTAŃ PRZYJACIELEM - https://iteatr.tvp.pl/38225413/zostan-

przyjacielem (spektakl dla widzów od 5 lat)
 KRZYŻACY - https://iteatr.tvp.pl/36867049/krzyzacy-spektakl-na-zywo-z-teatru-

miniatura-w-gdansku (spektakl dla widzów od 10 lat)
 Strefa Zabaw https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/categories/strefa-zabaw/ (m.in. 

zagadki, znajdź różnice, gra planszowa i kolorowanki, instrukcje, jak zrobić teatralne 
lalki: kukłę i pacynkę do domowego teatru)

 YouTube: https://www.youtube.com/user/TeatrMiniatura

- Teatr „Baj Pomorski” 

 strona: https://www.bajpomorski.art.pl/
 Facebook: https://www.facebook.com/bajpomorski/
 Instagram:  https://www.instagram.com/teatrbajpomorski/
 YouTube: https://www.youtube.com/user/bajpomorski
 Twitter: https://twitter.com/BajTeatr


