Linki do stron internetowych dla uczniów i rodziców:

I Linki do podręczników i materiałów polecanych przez MEN:
https://epodreczniki.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/materialy-dlauczniow-i-nauczycieli/
http://www.e-historia.com.pl/
https://www.europeana.eu/
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35534-uczymy-historii-on-line-portaledukacyjny-o-zbrodni-pomorskiej - strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego

II Wirtualne spacery po muzeach:
zagranicznych:
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualnespacery/?fbclid=IwAR1lynPe6Bl_f5qD5waxWI9cc2R6YAE62o72w8jXy4nKUYNOBL7u-V1vzxc

polskich:
https://kukulturze.pl/wirtualne-spacery-po-polskich-muzeach/

III Gry edukacyjne:
http://www.gry.kujawsko-pomorskie.pl/ – nauka poprzez zabawę, wirtualna wycieczka po kujawskopomorskich parkach krajobrazowych, podróż po regionie śladem Fryderyka Chopina, ciekawostki o
zabytkach i atrakcjach turystycznych, a także quizy, kolorowanki i układanki

IV Strony internetowe z bezpłatnymi dokumentami audiowizualnymi/filmami/lekturami
(do samokształcenia lub w ramach przygotowań do matury)
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909 – serwis udostępnia prawie wszystkie bieżące
produkcje Telewizji Polskiej: seriale, filmy fabularne (w tym lektury) i dokumentalne, programy
rozrywkowe, serwisy informacyjne, reportaże, audycje cykliczne i magazyny, a także transmisje
z najważniejszych wydarzeń sportowych.

https://vod.pl/lektury-szkolne - jeden z najpopularniejszych serwisów filmowy w Polsce; w ofercie:
seriale, programy telewizyjne, a także duża baza filmów ze światowej i polskiej kinematografii; w sumie
serwis udostępnia ponad 4 500 materiałów bezpłatnych, w tym niektóre ekranizacje lektur szkolnych.
youtube.com/dziecitvp - oficjalny kanał stworzony przez TVP dla dzieci, gdzie obejrzeć można znane
programy Telewizji Polskiej np. Ziarno, Załoga Eko, Oferta Pana Alberta czy Domisie.
https://adapter.pl/ - serwis skierowany do osób niepełnosprawnych, filmy z napisami dla niesłyszących
i audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących.
https://etiudy.filmschool.lodz.pl - etiudy filmowe realizowane od roku 1949 przez studentów Szkoły
Filmowej, m.in. pierwsze filmy Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, Jerzego Skolimowskiego, Krzysztofa
Zanussiego, Krzysztofa Kieślowskiego.
https://www.arte.tv/pl/ - aktualne wydarzenia w świecie, 85% produkcji stanowią produkcje
europejskie. Materiały bezpłatne dostępne są z polskimi napisami.
dokumentcyfrowo.pl - polski dokument; w serwisie dostępnych kilkadziesiąt filmów, produkowanych od
lat czterdziestych, po lata dziewięćdziesiąte XX wieku.
https://www.filmdoo.com/polish/ - anglojęzyczna platforma prezentująca niezależne produkcje pełnoi krótkometrażowe z różnych stron świata, również filmy dostępne bezpłatnie, w tym produkcje polskie.
http://filmpolski.pl/fp/index.php - największa w internecie baza danych o polskich produkcjach
filmowych i telewizyjnych oraz ich twórcach (ponad 34 tysiącach filmów wyprodukowanych w Polsce od
roku 1902 oraz bio- filmografie prawie 102 tysięcy filmowców i aktorów). W dziale „Filmoteka” serwis
udostępnia bezpłatnie prawie 120 etiud zrealizowanych w Szkole Filmowej, m.in. takich twórców jak
Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Osiecka, Janusz
Majewski, Jerzy Skolimowski, Andrzej Barański, Filip Bajon.
ninateka.pl – internetowa biblioteka treści audio i audiowizualnych dotyczących kultury; znajdują się
w niej filmy fabularne, dokumentalna, reportaże, spektakle teatralne i operowe, koncerty oraz relacje
dokumentujące życie kulturalne i społeczne; poza odpłatnymi oferuje również wybrane materiały
bezpłatnie.
https://www.youtube.com/user/PolskaKronikaFilmowa/featured - oficjalny kanał „Polskiej Kroniki
Filmowej" (PKF); zbiór dzieł polskiego dokumentu filmowego. Dzisiaj jest to wspomnienie początku lat
90-tych, rodzącej się polskiej demokracji oraz materiał faktograficzny dla osób zainteresowanych
współczesną historią naszego kraju.
publicdomainmovies.net - bezpłatna klasyka filmowa w tylko języku angielskim.
repozytorium.fn.org.pl - dziedzictwo filmowe z archiwów Filmoteki Narodowej, dostępne przedwojenne
filmy fabularne oraz fragmenty najstarszych polskich dokumentów, a także - produkcje powojenne.
Wybór na podst. https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/filmy

