BIBLIOTEKA
W dobie kryzysu epidemiologicznego, w trosce o zdrowie dzieci, ich rodzin, a także kadry
nauczycielskiej, zajęcia w naszej placówce są odwołane. Nie musi to być jednoznaczne z przerwą w
nauczaniu. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji zabaw i lekcji edukacyjnych.
Po pierwsze higiena!
Niezywkle istotną rolę odgrywa higiena. W czasie pandemii może wręcz ratować życie! Ta czynność
może być również niezła frajdą! Poniżej zamieszczamy link do filmu edukacyjnego:
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI
Można rónież myć ręce śpiewająco!
https://www.youtube.com/watch?v=vq_RSFHt3AM
Po drugie dobre samopoczucie!
Nie tylko higiena fizyczna jest kluczowa w tym niełatwym czasie. Higiena psychiczna odgrywa tu
również wielką rolę. Bliskość, spokój i ciepło mogą ukoić wszystkie negatywne emocje, dlatego też
zachęcamy to wspólnego spędzania czasu z dziećmi. Poniżej zamieszczamy propozyje pomysłow na
wspólne spędzanie czasu:
- czytanie dzieciom bądź słuchanie audiobooków - w sieci można znaleźć wiele darmowych i
legalnych źródeł książek, zarówno tych pisanych, jak i mówionych, na przykład www.bajkowisko.pl
Warto też wzbogacić ten czas o odgrywanie scenek z przeczytanych/wysłuchanych książek. Pomoże
to nie tylko utrwalić treści, ale także przełożyć fikcję na rzeczywistość. Morały bajek edukacyjnych
można również wspólnie przedyskutować i omówić postawy bohaterów godne naśladowania.
- domowy teatrzyk - w czasie, w którym nie można odwiedzać teatrów, warto zorganizować teatrzyk
w domu. Na stronie www.wiolettapiasecka.pl znaleźć można gotowe scenariusze do odgrywania ról
- wirtualne zwiedzanie muzeów - wiele muzeów oferuje ich wirtualne zwiedzanie. Przykładowa lista
znajduje się pod linkiem: https://www.national-geographic.pl/traveler/zostanwdomu-i-zwiedzajonline-10-muzeow-ktore-umozliwiaja-wirtualne-wycieczki

Źródła edukacyjne
Ministerstwo Edukacji wychodzi naprzeciw zaistniałej sytuacji i oferuje ogólno dostępne materiały:
- podręczniki
To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również

czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności
zakładania konta oraz logowania.
https://epodreczniki.pl/
- serwis Ninateka
To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy
eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje
dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe.
Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i
dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach
stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.
Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z
materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji.
https://ninateka.pl/
- Serwis Muzykoteka Szkolna
Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które
aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą
jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.
W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez
wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można
korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub
uczniowskiego.
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
- Cetrum Nauki Kopernik
Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to
m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.
https://esero.kopernik.org.pl/
- Telewizja Polska
Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym,
popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi
widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.
Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne
i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze
sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”,
„Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

- Serwis Polskie Radio Dzieciom
To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje
edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo
wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju,
kultury i sztuki.
Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś
interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i
dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają
rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i
bezpośrednio do programu nauczania.
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