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Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami
z Ukrainy
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestawienie dostępnych materiałów
edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymi do
polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Szkoła podstawowa

Uczniom, którzy znają język polski, w pierwszej kolejności można udostępnić niewykorzystane
egzemplarze podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do
poszczególnych klas zakupionych ze środków dotacji celowej w poprzednich latach. Możliwy
jest również zakup dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych dla tej grupy uczniów w trybie przewidzianym w art. 57 ust. 5
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) zapewnia każdemu otwarty i bezpłatny dostęp do
licznych i różnorodnych materiałów edukacyjnych. Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej
znajdą tutaj ponad 11 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

Edukacja wczesnoszkolna  
Biologia (1040) 
Chemia (488) 
Edukacja dla bezpieczeństwa (124)  
Etyka (116)  
Fizyka (601)  
Geografia (1262) 
Historia (866) 
Informatyka (1229)  
Język mniejszości narodowej lub etnicznej (3) 
Język obcy nowożytny (244) 
Język polski (2115) 
Matematyka (1201)
Muzyka (440) 
Plastyka (310) 
Przyroda (649) 
Technika (92)  

http://www.zpe.gov.pl/
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/biologia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/edukacja-dla-bezpieczenstwa
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/etyka%C2%A0
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka%C2%A0
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/historia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/informatyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-mniejszosci-narodowej-lub-etnicznej
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-obcy-nowozytny
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski%C2%A0
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/matematyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/muzyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/plastyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/przyroda
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/technika


Wiedza o społeczeństwie (421) 
Wychowanie fizyczne (146)  

Nauczyciele i uczniowie mogą:

korzystać z materiałów, w tym w sposób interaktywny, na platformie www.zpe.gov.pl
korzystać z zasobów ZPE przez aplikacje na smartfony, również bez konieczności stałego
dostępu do internetu,
zapisywać materiały na dysku, 
drukować.  

Edukacja wczesnoszkolna 
Kształcenie ogólne 

Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym
do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej uruchomiona została dodatkowa
zakładka pn. Oddziały przygotowawcze, w której znajdują się materiały oraz linki do
bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka
polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz inne materiały informacyjne.

Szkoły ponadpodstawowe

Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do
ponad 15 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

Biologia (1602)  
Biologia BS I (1) 
Chemia (1733) 
Edukacja dla bezpieczeństwa (165)  
Etyka (34)  
Etyka BS II (1) 
Filozofia (866)  
Fizyka (1278) 
Geografia (1674)  
Historia (1420) 
Historia BS I (1)  
Historia muzyki (402)  
Historia sztuki (309) 
Informatyka (874)  
Język łaciński i kultura antyczna (312)  
Język mniejszości narodowej lub etnicznej (7) 
Język obcy nowożytny (556)  
Język polski (2346)  

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/wiedza-o-spo%C5%82eczenstwie
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/wychowanie-fizyczne
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
http://xn--szkoa%20podstawowa%20https-1je//zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa
https://zpe.gov.pl/a/oddzialy-przygotowawcze/D1EzffxI8
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/biologia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/biologia-bs-i
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/chemia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/edukacja-dla-bezpieczenstwa
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/etyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/etyka-bsii
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/filozofia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/geografia
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/historia%C2%A0
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/historia-bs-i
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/historia-muzyki
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/historia-sztuki
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/informatyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/jezyk-%C5%82acinski-i-kultura-antyczna
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/jezyk-mniejszosci-narodowej-lub-etnicznej
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/jezyk-obcy-nowozytny
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/jezyk-polski


Matematyka (2045)  
Matematyka BS I (1)
Muzyka (3)
Plastyka (13) 
Podstawy przedsiębiorczości (200)
Wiedza o społeczeństwie (1082)  
Wychowanie do życia w rodzinie (11) 
Wychowanie fizyczne (49) 

Szczegóły 

Uczniowie, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do
nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakładce pn. Oddziały
przygotowawcze znajdą materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów
edukacyjnych przeznaczonych do uczenia się języka polskiego jako obcego. 

Ponadto 2261 dostępnych na platformie e-materiałów to abstrakty lekcji w języku angielskim
(krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych do  matematyki, informatyki, geografii, fizyki,
chemii, biologii, przyrody, historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie).

Materiały na ZPE można czytać z użyciem translatorów Google i Microsoftu.
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https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/matematyka
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https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/plastyka
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/podstawy-przedsiebiorczosci
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/wiedza-o-spo%C5%82eczenstwie
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/wychowanie-fizyczne
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa
https://zpe.gov.pl/a/oddzialy-przygotowawcze/D1EzffxI8
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