Adresy stron przydatnych w zdalnej pracy nauczyciela historii i wos
Tematyka, zagadnienia z historii i wos

Link do strony

Realizacja podstawy programowej;
Gra edukacyjna dla klas I-III,
klas IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/

Różne aplikacje , w tym historia/ zadania, ćwiczenia
szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

https://learningapps.org/

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1243
Mapy historyczne; od Mieszka I do 1945

Wirtualne spacery po muzeach na świecie

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualnespacery/?fbclid=IwAR1PSruKONRGxWnkCseGlrb0rqyGICWeIiPNKydSaP9pJuCyz1174v49PQQ

Wirtualne spacery po muzeach w Polsce

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

Materiały dodatkowe, ciekawostki-wszystkie epoki
historyczne/ matura z historii/

https://historia.org.pl/Kategoria/artykuly/starozytnosc/

POCZET- od Piastów do władców elekcyjnych

http://www.poczet.com/piastowie.php

Zasoby bibliograficzne

https://polona.pl/

Portal internetowy, materiały oraz nagrania,
wydzielone tematy; klasa VII- VIII i ponadpodstawowe

http://www.polska1918-89.pl/

Granice Polski na przestrzeni wieków

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=VRYckBFG6Zw&feature=emb_logo
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Średniowiecze- prezentacja

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Prezentacja_srednowiecze.pdf

Przewodnik po dziejach Polski-średniowiecze / animacja http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1840&nomenu=1&oe=UTF8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%
Dzieje Polski- nowożytność/ animacja

http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1841&nomenu=1&oe=UTF8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%

Dzieje Polski nowożytność- prezentacja

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Prezentacja_nowozytnosc.pdf

Polska pod zaborami/ prezentacja

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Prezentacja_XIX.pdf

Polska pod zaborami/ animacja

http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1842&nomenu=1&oe=UTF8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%

Droga do niepodległości Polski/ animacja

http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1843&nomenu=1&oe=UTF8&q=prettyphoto&iframe=true&width=1000&height=100%

Droga do niepodległości Polski- prezentacja

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/Prezentacja_XX.pdf

Od 1939 do upadku komunizmu w ok. 4 minuty

http://www.niezwyciezeni-film.pl/movie.html?watch

Zbrodnia Katyńska ( materiały dla nauczyciela, dla
ucznia, mapy)
„Zapora” to film o jednym z najbardziej niezłomnych
dowódców polskiego podziemia niepodległościowego
Powstanie Wielkopolskie

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27577,Zbrodnia-Katynska.html

Nauka Mazurka Dąbrowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=YUbQYFDvjgg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7dz6lFRf4Is&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sR01o8pnMGU&feature=youtu.be
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Film animowany przygotowany na podstawie komiksu
"Obrona Grodna 1939 r." z serii „Wojenna Odyseja Antka
Srebrnego”.
Zabójstwo Narutowicza – audycja radiowa

https://www.youtube.com/watch?v=Tsyo3r5ro08&feature=youtu.be

Przysięga Kościuszki

https://vimeo.com/325401890

Polscy prezydenci- prezentacja

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/PREZYDENCI_POLSKI_2017.pdf

Grudzień 1970

https://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/teki/11887,dok.html

Stan wojenny w liczbach

https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2231486,Stan-wojenny-w-liczbachINFOGRAFIKA

Stan wojenny w Polsce

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27585,Stan-wojenny.html

Miejsca spoczynku Ojców Niepodległości

https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2369682,Groby-Ojcow-Niepodleglosci-Gdziemozna-je-znalezc-INFOGRAFIKA

Stany Zjednoczone Ameryki- lekcja youtube

https://www.youtube.com/watch?v=dNMkMHDYDjM

Wybrane lekcje na kanale youtube
Monarchia parlamentarna w Anglii- lekcja youtube
Nowe potęgi europejskie- lekcja youtube
Oświecenie w Europie- lekcja youtube
Monarchia absolutna we Francji- lekcja youtube
Barok i sarmatyzm- lekcja youtube
Kultura polskiego oświecenia- lekcje Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=k-dOeYrDcpU
https://www.youtube.com/watch?v=1PKM2t6D3I0
https://www.youtube.com/watch?v=VhgeRT_OS1o
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Lx8WoVIRc
https://www.youtube.com/watch?v=Xx1IKg-k_ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=il36bv-v4Xk

https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/1959878,Zamach-na-Gabriela-Narutowicza%E2%80%93-grzech-pierworodny-II-Rzeczpospolitej

Opracowanie: Marzena Kołakowska – doradca metodyczny historii i wos – MSCDN Wydział w Ciechanowie

