
Drodzy Uczniowie, 

  mając na uwadze zaistniałą sytuację, iż najbliższe dni spędzicie w domu, zachęcamy 
Was gorąco, abyście wykorzystali ten czas również na czytanie. Może macie lekturę albo 
książkę, której nie zdążyliście jeszcze przeczytać? Teraz możecie to nadrobić. I choć 
wszystkie biblioteki w okolicy zostały zamknięte, to pewnie posiadacie swoje domowe 
biblioteczki, w których znajdziecie książkę dla siebie. Możecie także skorzystać z bibliotek 
cyfrowych i e-booków znajdujących się w Internecie.  
  Portal lektury.gov.pl jest to portal internetowy zawierający większość szkolnych 
lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki 
zarówno na swój komputer, jak również czytnik e-book czy też komórkę. Wszystkie pozycje 
są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.  
  Biblioteka Cyfrowa Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na 
świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, 
administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych 
instytucji. W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki 
drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki 
dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów 
należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać.  
 
  Innym rozwiązaniem na zapoznanie się z treścią lektur i książek może być słuchanie 
audiobooków (również znajdujących się w Internecie) lub obejrzenie ich ekranizacji. 
  
                          Pasma edukacyjne w TVP i  literatura na ekranie  
  Na kanale TVP ABC w godzinach 8:00 - 13:00 młodsi widzowie będą mogli 
codziennie oglądać różne programy edukacyjne. Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – 
program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz 
„Zaczarowany świat”, w którym można znaleźć omówienie trudnych pojęć związanych ze 
sztuką, teatrem i muzyką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania 
programów takich jak: „Teleranek”, audycji o zwierzętach „Zagadki zwierzogromadki”, 
programu promującego czytanie książek „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.” 
  Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Codziennie w godzinach 13:00 -17:00 można zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje 
filmowe, dokumentalne, propozycje publicystyczne, a także spektakle Teatru Telewizji 
zgodne z obowiązującym kanonem lektur i podstawą programową.  
W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych. 

Poniedziałek, 16 marca 

 Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Pinokio reż. Comencini Luigi (1972), 120 min.; 
 Godz. 15:09 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.; 
 Godz. 15:10 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Chopina – cykl 

dokumentalny (2012), 50 min.; 
 Godz. 16:15 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Sandomierz (2019),  

5 min.; 



 Godz. 16:25 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 1 „Porwanie”, reż. 
Władysław Ślesicki (1973), 50 minut – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI 
szkoły podstawowej. 

Wtorek, 17 marca 

 Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Klub włóczykijów i tajemnica dziadka 
Hieronima, reż. Tomasz Szafrański (2015), 93 min.; 

 Godz. 14:30 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min. 
 Godz. 14:35 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Czajkowskiego, cykl 

dokumentalny (2012), 50 min.; 
 Godz. 15:45 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Tyniec, (2019),  

5 min.; 
 Godz. 15:55 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 2 „Chartum), reż. 

Władysław Ślesicki (1973), 50 minut. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI 
szkoły podstawowej. 

Środa, 18 marca 

 Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Panna nikt reż. Andrzej Wajda (1996), 99 min.; 
 Godz. 14:35 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.; 
 Godz. 14:45 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Verdiego, cykl 

dokumentalny (2012), 50 min.; 
 Godz. 15:50 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Szalowa, (2019),  

5 min.; 
 Godz. 15:55 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. „Ucieczka” reż. 

Władysław Ślesicki (1973), 50 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI 
szkoły podstawowej. 

Czwartek, 19 marca 

 Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Katarynka reż. Stanisław Jędryka (1967), 27 
min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej; 

 Godz. 13:25 Literatura na ekranie – Antek reż. Wojciech Fiwek (1971), 50 min.; 
 Godz. 14:15 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.; 
 Godz. 14:15 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Beethovena, cykl 

dokumentalny (2012), 50 min.; 
 Godz. 15:35 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 4 „Smain”. reż. 

Władysław Ślesicki (1973), 50 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI 
szkoły podstawowej; 

 Godz. 16:30 Daleko na północy, film animowany, reż. Remi Chaye, (2016), 80 min. 

Piątek, 20 marca 

 Godz. 15:05 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Offenbacha, cykl 
dokumentalny (2012), 50 min.; 

 Godz. 16:15  Lektura na ekranie - Mały książę reż. Marc Ozborne (2015), 105 min. – 
lektura obowiązkowa w klasach VII–VIII szkoły podstawowej; obowiązuje na 
egzaminie ósmoklasisty. 



Specjalne kolekcje dla dzieci i młodzieży na TVP Vod 

  Dodatkowym działaniem podjętym przez Telewizję Polską jest udostępnienie  
w paśmie TVP Vod czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały podzielone na 
kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów.  

1. Kolekcja dla dzieci  „To się nie nudzi” – bajki, filmy familijne, programy 
rozrywkowe, archiwalne seriale i  spektakle dla młodych widzów.  

2. Kolekcja z dziedziny kultury „Kulturalny rock szkolny” – magazyny i programy 
kulturalne, filmy i seriale dokumentalne, filmy i seriale fabularne oraz koncerty 
polskich i światowych artystów.  

3. Kolekcja z dziedziny historii „Lekcja Historii” – programy telewizyjne, filmy  
i serie dokumentalne, filmy i seriale fabularne, archiwalne i historyczne, Teatry 
Telewizji. 

4. Kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe ekranizacje lektur szkolnych 
oraz filmy dokumentalne o autorach z kanonu lektur. 

 W ramówce Serwisu Polskiego Radia znajdą się również audycje edukacyjne, 
naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci i młodzieży. 
Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom będą starali się być wszędzie tam, gdzie dzieje się 
coś interesującego i wartościowego.  

 

Opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium 
Oświaty w Opolu  

 


