
EDUKACJA ON-LINE 

linki do stron internetowych w wyborze 

www.dzwonek.pl  

To nowoczesna i intuicyjna w obsłudze platforma edukacyjna wspierająca nauczanie 

interaktywne w dowolnym miejscu na świecie, za pomocą większości dostępnych urządzeń. 

Mogą z niej korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i administratorzy szkół. 

W dokumentacji przy nazwach poszczególnych zagadnień niekiedy pojawiają się  

oznaczenia[N],[U] i [A], co oznacza , że są przeznaczone albo dla nauczycieli albo dla uczniów 

bądź dla administratorów szkół. Brak jakichkolwiek oznaczeń, oznacza, że opisane czynności 

mogą wykonywać wszyscy użytkownicy platformy. 

www.dlaucznia.pl  

Strona dedykowana uczniom. Cała wiedza w jednym miejscu. Szybko można powtórzyć 

materiał gdziekolwiek się jest. 

www.literka.pl  

Portal dla nauczycieli. Zawiera materiały do awansu zawodowego, materiały do pracy 

dydaktycznej, sprawdziany i konkursy, plany dydaktyczne, plany wynikowe i inne 

 

www.youtube.com/user/terazedukacja/featured  

 

W tym kanale znajdują się materiały dotyczące nowoczesnych metod i narzędzi nauczania 

i uczenia się, które powinny znaleźć zastosowanie w polskiej edukacji. Jest tutaj bardzo dużo 

porad praktyków, którzy na co dzień prowadzą zajęcia w szkołach i poza nimi, jak również 

pomysły na modernizację edukacji.  

 

www.szaloneliczby.pl  
 

Szalone Liczby to strona matematyczna, na której znajduje się nie tylko wyjaśnienie 

zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i inne pomoce naukowe. 

Oprócz tego na stronie znajdują się zagadki, ciekawostki, quizy oraz recenzje najlepszych gier 

planszowych.   

 

www.superbelfrzy.pl  

Jest to otwarty blog społecznościowy poświęcony niezależnej publicystyce oświatowej. 

Publikowane na tych stronach teksty są prywatnymi opiniami ich autorów. Grupa ta składa 

się z czynnych zawodowo nauczycieli, trenerów i edukatorów stosujących technologie IT 

w  codziennej praktyce nauczania na różnych etapach i poziomach (od przedszkola do tzw. 

III  wieku zgodnie z zasadą LLL – kształcenia przez całe życie). 
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www.muzykotekaszkolna.pl  
 
Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny wydawany przez 

Filmotekę Narodową –   Instytut Audiowizualny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest  kształcenie świadomych odbiorców muzyki 

i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji 

muzycznej w Polsce. 

 

www.dyktanda.net 

Dyktanda online to doskonały sposób nauki połączony z zabawą. Jeżeli lubisz spędzać czas 

przy komputerze, a jednocześnie chcesz w praktyce sprawdzić lub doskonalić swoje 

umiejętności to rozwiązywanie elektronicznych dyktand z pewnością bardzo Cię zainteresuje. 
 

www.moi-mili.pl 

To blog stworzony przez Kaję Wolnicką, mamę Leona i Mili, psycholożkę, fotografkę, 

instruktorkę nurkowania, zakochaną w życiu i ludziach. Przygotowała ona zestawienie 

różnych miejsc w sieci, w których można pobrać darmowe eBooki. Każdy z nich jest 

wypełniony inspiracjami na wolny czas z dziećmi, pomysłami na zabawy, pracami 

plastycznymi i zajęciami dla maluchów. 

 
www.miastodzieci.pl 

Ta strona zawiera linki do platform i portali edukacyjnych dla dzieci przydatnych do nauki 

w  domu. Znajdują się tutaj najciekawsze internetowe źródła wiedzy, które mogą przydać się 

do wspólnej nauki. Korzystanie z większości z nich jest bezpłatne, ale część wymaga od 

użytkowników rejestracji. 

 

www.cyfrowynauczyciel.pl  

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz prezentację, film, materiał na stronę internetową 

lub szkolenie e-learningowe, trudno obyć się bez sprawdzonych programów do tworzenia 

i  edycji grafiki, audio i wideo. Strona jest dedykowana nauczycielom, którzy wykorzystują 

narzędzia cyfrowe w swojej pracy i pragną z nich w pełni korzystać. 

 

www.gov.pl/web/zdalnelekcje  

Zespół GovTech Polska, razem z Ministerstwem Cyfryzacji, Naukową Akademicką Siecią 

Komputerową oraz innymi instytucjami przygotował platformę skupiającą zasoby 

edukacyjne, narzędzia komunikacyjne i tutoriale pokazujące jak z nich korzystać. 

 

 www.juniorowo.pl 

Na tej stronie znajdują się linki do platform edukacyjnych, gdzie znajdują sie materiały, które 

zostały stworzone z myślą o nauce zgodnej z podstawą programową. Są uporządkowane 
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według klas i przedmiotów, więc mając konkretne tematy do zrealizowania łatwo jest znaleźć 

odpowiednie źródła. 

 

www.eduelo.pl 

Eduelo to nowoczesne narzędzie edukacyjne, zaprojektowane tak, aby nauka była 

wciągającą grą, polegającą na pokonywaniu wyzwań i zdobywaniu nagród. Motywuje do 

systematycznych ćwiczeń i sprawia, że dzieci angażują się w nie i aktywnie rozwijają swoje 

umiejętności. Eduelo to nauka taka, jakiej oczekuje pokolenie ,,zawsze online”. 

 

www.universality.io 

To platforma do nauczania on-line. Możliwość przeniesienia swoich zajęć do świata 

cyfrowego, dzięki czemu możesz prowadzić zajęcia w czasie epidemii. Obszerny panel do 

zarządzania swoimi grupami uczniów, przedmiotami i lekcjami. Możliwość zlecania zadań do 

wykonania swoim uczniom jednym kliknięciem.  

www.wklasie.uniwersytetdzieci.pl  

Wypracowana przez Fundację i naukowców, metoda pracy z dziećmi jest oparta na 

naturalnej ciekawości. Składa się z 5 kluczowych elementów: pomysł, plan, przebieg, 

wyciąganie wniosków, podsumowanie. Lekcje i zajęcia projektowane w oparciu o metodę 

uczą stawiania pytań, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, rozwijają ciekawość 

i  umożliwiają trening kompetencji społecznych. 

 www.aktywnatablica.pl 

E-KSPERCI odkrywają przed uczestnikami webinarów tajniki TIK, testują aplikacje, prezentują 
nowinki i wiele więcej! Po każdym spotkaniu powędruje do Ciebie imienny certyfikat.  

www.superkid.pl  

Serwis został stworzony przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Z zasobów korzystają jednak chętnie także nauczyciele i wychowawcy 
przedszkolaków oraz uczniów klas 1-4, pedagodzy, terapeuci, nauczyciele szkół specjalnych. 
Bo jest to serwis dla tych, którzy chcą dbać o wszechstronny rozwój swoich dzieci lub małych 
podopiecznych. 

 

                                                       Opracowała: Alina Tyś  
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