Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć zdalnych w Szkole Podstawowej im.
Kazimierza Wielkiego w Kowalu, z których uczniowie mogą korzystać:
Epodreczniki.pl

Bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji
Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom
gotowe materiały dydaktyczne. Narzędzie daje też możliwość tworzenia
materiałów, śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizacji
pracy z uczniem.
Portal wiedzy dla Portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały
nauczycieli
edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia (m.in.:
scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry
dydaktyczne, filmy). Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami
interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę
nauczyciela, np. tabletami.
Strona Centralnej Zawiera materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu,
Komisji
utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do
Egzaminacyjnej i egzaminów.
komisji
okręgowych
Podręcznik
Zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia
internetowy
podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.
„Włącz Polskę!”
Portal
Portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół
lektury.gov.pl
podstawowych i ponadpodstawowych – w formie bezpłatnych
e-booków, gotowych do pobrania.
Strona Centrum Zawiera m.in. m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy
Nauki Kopernik edukacyjne.
Portal edukacyjny Zawiera materiały edukacyjny przydatne do nauczania historii m.in.
Instytutu Pamięci m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne
Narodowej
materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II
wojnie światowej czy symbole narodowe.
Serwis IPN
Znajdziemy tam kilkaset bezpłatnych artykułów popularnonaukowych
Przystanek
poświęconych historii Polski XX wieku, a także materiały
historia
multimedialne.
Strona Krajowego Strona zawiera przydatne w realizacji projektu eTwinning gotowe
Biura Programu zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również
eTwinning
pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności.
Serwis Ninateka Znajdziemy tam filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje,
filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych,
rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i
społeczne oraz audycje radiowe. Oprócz tego dla nauczycieli
przewidziano tam materiały audiowizualne przydatne na zajęciach
języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii,
muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o
filmie lub teatrze.
Serwis
Serwis udostępnia ok. 500 utworów muzycznych, od barokowych oper,
Muzykoteka
przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i
Szkolna
eksperymentalną.

Biblioteka
Cyfrowa Polona

W serwisie udostępniono: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie
książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne –
pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy
dawne poradniki. Znaczna część materiałów jest darmowa.
Biblioteka
Oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich
Cyfrowa Ośrodka zainteresowanych problematyką oświatową.
Rozwoju Edukacji
Serwis Telewizji Dostępne są tam do obejrzenia produkcje o charakterze edukacyjnym,
Polskiej
popularnonaukowym i kulturalnym.
Serwis Polskie
W ramówce znajdziemy audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe
Radio Dzieciom rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci.
Źródło: Strona internetowa MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja)

