Pod linkiem edukacja.gdynia.pl/e-pokoj są na bieżąco dodawane informacje o narzędziach
cyfrowych do prowadzenia lekcji zdalnie.
Znajdziecie tutaj Państwo różnorodne materiały pogrupowane według takich kategorii jak:

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nr 2 i 3 w Gdyni


Jak i czy rozmawiać z dziećmi o pandemii?



Do Rodziców dzieci z dysleksją



Organizacja nauki własnej w czasie edukacji on-line



Relaks dla młodzieży



Relaks dla dzieci przedszkolnych



Jak radzić sobie z emocjami



List psychologa do rodziców i opiekunów



O izolacji w czasie kwarantanny



O rutynie



Zestawy ćwiczeń do realizacji z dzieckiem w domu



#Zostańwdomu



#zostanwdomu – naucz swoje dziecko podstawowych czynności z życia codziennego.



Pojęcie normy, a wada wymowy



Stymulacja rozwoju mowy dziecka



Korzystanie z audiobooków przez dzieci



Dziecko słabo słyszące



Terapia online w czasie pandemii



Rola rozmowy w budowaniu relacji nauczyciel-uczeń



Zabawa w teatr



Genogram w pracy doradcy edukacyjno-zawodowego



Idea porozumienia bez przemocy



Jak wesprzeć ósmoklasistę przed egzaminem



„Kocham i wymagam” – o stawianiu granic dzieciom



Krótki poradnik radzenia sobie z lękiem związanym z koronawirusem



Negocjacje i mediacje rodzicielskie krok po kroku



„Opowieści dziwnej treści” – doskonalenie kompetencji słuchowo-językowych i koncentracji uwagi, cz.
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Kontrakt terapeutyczny



Jak nauczyć dziecko konstruktywnie wyrażać złość?



Refleksje o wdzięczności



Relaksacja w warunkach domowych



Usprawnienie motoryki małej i grafomotoryki dzieci kończących wiek przedszkolny – propozycje
ćwiczeń



Zdolności twórcze a inteligencja
Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki
Lista wydawców bezpłatnie udostępniających materiały na czas zawieszenia zajęć dydaktycznowychowawczych w szkołach:



Cambridge University Press



Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. komandytowa



Grupa MAC S.A.



Klett Polska



Macmillan



Nowa Era



Oxford University Press



Pearson



PWN Wydawnictwo Szkolne



Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA



Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni



Warsztaty fotograficzne dla młodzieży #Pozostańtwórczy
III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Materiał o lekcjach on-line przygotowany przez p. Sylwię Tarałę we współpracy z innymi
nauczycielami III LO
Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni
Relaksacja dla najmłodszych i tych młodych duchem – wizualizacja odpowiednia dla przedszkolaków,
uczniów klas 1-3 oraz 4., a nawet 5., a także każdego, kto ceni swoje wewnętrzne dziecko. Jedyne, co
będzie Ci potrzebne, to wygodne, ciche i spokojne miejsce. Relaksacja została nagrana na podstawie:
J. Day, Twórcza wizualizacja dla dzieci (stanowi wariację oryginalnego tekstu).
Relaks na plaży – relaksacja poprzez wizualizację w wersji mindfull dla starszych dzieci, młodzieży i
osób dorosłych.
Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:



informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami



przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie
ósmoklasisty
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dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1, link 2, link 3



arkusze egzaminacyjne z 2019 r.
Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:



informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami



arkusze próbne, arkusze pokazowe



zbiory zadań do egzaminu maturalnego



filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii



materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego



materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego



materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego



zbiory zadań z matematyki



76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki



arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019
Platforma NUADU
„Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”
„Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”
Na czas zawieszenia zajęć w szkołach, NUADU udostępniła wszystkie zasoby zarówno dla
nauczycieli, jak i dla uczniów.
Nauczyciel – zadawanie aktywności
https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-zadawanie-aktywnosci/tutorial.html
https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-sprawdzanie-wynikow/tutorial.html
https://tutorials.nuadu.com/PL/nauczyciel-odznaki-grupy/tutorial.html
Funkcjonalności Nauczyciela
Uczeń – rozwiązywanie aktywności
https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-rozwiazywanie-aktywnosci/tutorial.html
Uczeń – praca własna
https://tutorials.nuadu.com/PL/uczen-praca-wlasna/tutorial.html
Funkcjonalności Ucznia 1
Funkcjonalności Ucznia 2

POLECANE PLATFORMY


epodreczniki.pl



Portal wiedzy dla nauczycieli



Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych



Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”



Portal lektury.gov.pl
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Strona Centrum Nauki Kopernik



Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Przystanek historia



Strona Krajowego Biura Programu eTwinning



Serwis Ninateka



Serwis Muzykoteka Szkolna



Biblioteka Cyfrowa Polona



Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji



Serwis Telewizji Polskiej



Serwis Polskie Radio Dzieciom



Zbiór aplikacji pomocny w nauczaniu przedmiotowym przygotowany przez panią Beatę ChojnowskaGąsiorek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni



Cyfrowy uniwersytet dziecięcy Kinderuni Instytutu Goethego



Kilkanaście ciekawych kanałów edukacyjnych na YouTube zebranych przez pana Tomasza Tokarz



Ciekawe lekcje polskiego: miejsca, w których znajdziesz inspiracje



Ciekawa matematyka: miejsca, w których znajdziesz inspiracje



Otwarte zasoby do przygotowywania lekcji



Nauka pisania dla najmłodszych



Platformy edukacyjne do wirtualnych lekcji



Facebook – grupy dyskusyjne



Skype



Webex



Wirtualna klasa Google



Edmodo.com – tworzenie klas i przydzielanie zadań
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