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Czytelnictwo 

Tablica multimedialna z linkami do: 

- Blogi i videoblogi o książkach - https://padlet.com/sposobnaczytanie/blogi_videoblogi 

 

Tablice na Pintereście: 

- Książki dla dzieci - Książki dla dzieci wspomagające ich rozwój emocjonalny, społeczny, pokazujące 

jak rozwiązywać wielkie dziecięce problemy - 

https://pl.pinterest.com/bibliotekadbp/ksi%C4%85%C5%BCki-dla-dzieci/ 

- Książki dla młodzieży - https://pl.pinterest.com/bibliotekadbp/ksi%C4%85%C5%BCki-dla-

m%C5%82odzie%C5%BCy/ 

 

Wszystkie tablice na Pintereście: https://pl.pinterest.com/bibliotekadbp/boards/ 

 

Nauka online: 

Tablice multimedialne ze zgromadzonymi materiałami: 

Nauka on-line - gotowe materiały do nauki poza szkołą - https://padlet.com/dbpwr/naukaonline 

Nauka w chmurze - narzędzia i miejsca, w których można tworzyć i gromadzić materiały dla uczniów 

oraz je udostępniać - https://padlet.com/dbpwr/naukawchmurze 

Nauka i kultura w sieci - oferta instytucji, dobre praktyki, narzędzia, wskazówki, doskonalenie, 

artykuły z sieci - https://padlet.com/sposobnaczytanie/zdalnenauczanie 

Vlogi i kanały edukacyjne na Youtube - Videoblogi pomocne w uczeniu się i nauczaniu przedmiotów 

szkolnych oraz w wychowaniu - https://padlet.com/dbpwro/af2b8g2yta9x 

Blogi edukacyjne – dobre praktyki - https://padlet.com/dbpwro/b16jb0ninvaa 

 

Filmy na YouTube 

Czytamy podręczniki to projekt, którego celem jest wsparcie uczniów z dysleksją, a także osób, które 

lepiej uczą się słuchając. Przygotowany przez nas materiał może być wykorzystany przez nauczycieli 

jako pomoc podczas zajęć, czy element dostosowania dla dzieci z dysleksją, lub np. w odwróconej 

lekcji. 

Czytamy podręczniki z biologii, geografii i historii dla klasy piątej.  

Materiały są dostępne na YouTube DBP - https://www.youtube.com/user/bibliotekadbp 

oraz przez stronę w serwisie DBP  Czytamy podręczniki - 

https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-edukacja/czytamy-podreczniki 
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Tablica dotycząca miejsc z dostępem do kultury 

Kultura w sieci – cz.1 – artykuły, wirtualny spacer po muzeach, strony www, wirtualny spacer po 

mieście, galerie sztuki – wystawy tematyczna, wydarzenia kulturalne w sieci - 

https://padlet.com/edk125/60usl1vr6fa6 

Część drugą opracowujemy 😊 

 

Dla rodziców: 

N@rzędziownik Rodzica – narzędzia i programy ułatwiające pracę z dziećmi w nauce zdalnej: 

https://sway.office.com/ULFRm6FsdHaI8NZb?ref=Link&loc=mysways  

 

 

Wszystkie materiały mamy zebrane: 

- dotyczące nauki online + materiały wspomagające: Nauka online - gotowe zasoby, propozycje 

narzędzi, pomysły na zdalne nauczanie, doskonalenie, kultura online - 

https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-aktualnosci-odnosniki/2455-nauka-online-

propozycje 

- materiały z Internetu na tematy dotyczące np. realizacji rozwoju polityki oświatowej itp. - Czytelnia 

Nauczycielska - https://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wsipo/czytelnia-

nauczycielska#najnowsze-rok-szkolny-2019-2020 

 

 

 

 

Opracowała: Beata Malentowicz 
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