
 
Wirtualne 
podróże! 

  
Zachęcamy wszystkich uczniów, aby w tym czasie kiedy szkoła i  biblioteki 
są zamknięte, nie zamykać na dobrą książkę,  muzykę czy sztukę                       
i skorzystać z różnych form życia kulturalnego w świecie wirtualnym.  

 

W związku z zaistniałą sytuacją otwierają się  przed nami nowe możliwości  
online. Proponujemy, aby  wybrać się w niezwykłą podróż  w różne cenne 
miejsca kultury, nauki i zwiedzić muzea, obejrzeć cenne dzieła sztuki, 
zobaczyć  ciekawe wystawy i filmy a także uczestniczyć w e – koncertach. 
 

Nauka online: 
 

*Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu przygotowała 
materiały i propozycje instytucji działających na rzecz środowiska 
oświatowego. 
- Szczegóły w linku:   

www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wsipo/nauka-online  
 

*Narzędzia i zasoby edukacyjne na czas zamknięcia szkół: 
https://otwartezasoby.pl/15-kanalow-edukacyjnych-i-naukowych-ktore-przydadza-si
e-w-szkole/ 
https://otwartezasoby.pl/narzedzia-i-zasoby-edukacyjne-na-czas-zamkniecia-szkol/   
 

*Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” – zdobycie wiedzy   

o tematyce historycznej i patriotycznej  
  https://niepodlegla.men.gov.pl/#/. 
 

*Serwis tematyczny e-biblioteki - Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – 

dostęp do czasopism 

czasopisma.fbc.net.pl     
 

*Centrum Nauki Kopernik – wirtualne wystawy  

http://www.kopernik.org.pl/wystawy/ 
 

Muzyka, sztuka, teatr: 
 

*Narodowe Forum Muzyki  w trybie online – możliwość udziału                  
w transmisjach 

www.nfm.wroclaw.pl 
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*Wirtualny Luwr - wybrane kolekcje jednego z najsłynniejszych muzeów świata 

można obejrzeć wybierając się na wirtualny spacer 
www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 
 

*Zamek Królewski w Warszawie - wirtualne zwiedzanie 

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy 
 

* Wrocławski Teatr Lalek - cykl zabaw i słuchowisk teatralnych 

https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/component/sppagebuilder/374-zrob-sobie-teatr-zaba
wy-domowe 
https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/component/sppagebuilder/384-teatr-na-wynos-2 
www.teatrlalek.wroclaw.pl/live   
https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/teatr-online 
 

*Sieć Muzeów Techniki Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego 
Śląska - Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Młyn Hilberta              
w Dzierżoniowie, Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach 
Świdnickich, Walcownia Cynku w Katowicach 

fb.me/muzeatechniki 
fb.me/walcownia 
fb.me/muzeum.kolejnictwa 
fb.me/mlynhilberta 
fb.me/muzeumtechnikirolniczej   
https://www.instagram.com/muzeumkolejnictwa/  
https://www.youtube.com/channel/UCRjkG_S0N-psP9YmVuj_qfg 
 

*Muzeum Narodowe we Wrocławiu i oddziały Panorama Racławicka, 
Muzeum Etnograficzne i Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki 
Współczesnej 
https://mnwr.pl/category/wystawy/zoom_na_muzeum/  
https://mnwr.pl/pawilon-czterech-kopul-online/ 
https://prezi.com/view/OFzujJyDB6mnJipa5loO/  
https://prezi.com/view/YwDHwxBhZkwqbRr3btwy/  
https://www.youtube.com/watch?v=JbNbUQLyWww  
https://www.youtube.com/watch?v=7LCUMObKqBI  
https://www.youtube.com/watch?v=PSyZ1aTUuY8  
https://www.youtube.com/watch?v=MWAGd_6D2nY&t=4s  
https://www.youtube.com/watch?v=P0uwu6hqK8k&t=8s  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNKfUoNhdK24853AI7vvtSkV_vUru4hay  
https://mnwr.pl/?s=Kt%C3%B3r%C4%99dy+po+sztuk%C4%99  
https://mnwr.pl/projekt-dolny-slask/  
https://mnwr.pl/zostan-w-domu-dla-dzieci/  
https://www.youtube.com/channel/UCBpLKqWo1kPPECczns_1gMw?view_as=subscriber 
https://www.facebook.com/Muzeum.Narodowe.Wroclaw  
https://www.facebook.com/PawilonCzterechKopul  
https://www.facebook.com/MuzeumEtnograficzne.Wroclaw  
https://www.facebook.com/Panorama.Raclawicka  
 

*OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU 

https://www.youtube.com/watch?v=o-fioaSLZSw&t=141s 
https://www.youtube.com/watch?v=dNv2EB7D4AU 
https://www.youtube.com/watch?v=wnbo5Fh6mUw 
https://www.youtube.com/watch?v=anRc1Rq-FYs 
https://www.youtube.com/watch?v=lZ7YgMBHcvs 
https://www.youtube.com/watch?v=XKpmpG1_L3Q 
https://www.youtube.com/watch?v=hFUvcAHcSnA&t=1042s 
https://okis.pl/edukacja/projekt-kropka-kreska/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=3EPWhnRZqVU&t=9s 
https://www.youtube.com/watch?v=F3biPj7xWUY&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=HY9IYfQaXIc&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=h0ozzLzP60g 
https://www.youtube.com/watch?v=3viYSUiU1Mc 
https://www.youtube.com/watch?v=NrVyoj0fMrY 
https://www.youtube.com/watch?v=FyUAb2LEvSU 
https://www.youtube.com/watch?v=6xI43vv7oHM&t=8s 
https://www.youtube.com/watch?v=yG7f5G33hN0 
https://www.youtube.com/watch?v=JiTo3lV_0TI&t=8s 
 

*Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID 

https://www.swiatowid.net.pl/start/aktualnosci/449-kultura-w-domu 
https://www.youtube.com/channel/UCSk3k70kWEA9PeKST98BKpA 
https://www.swiatowid.net.pl/start/aktualnosci/448-swiatowid-w-sieci 
https://www.swiatowid.net.pl/start/aktualnosci/447-piernikowa-chata-basniowe-historie 
 

*Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach 

https://www.google.pl/maps/place/Muzeum+Sprz%C4%99tu+Gospodarstwa+Domowego/
@50.6005579,17.0408316,3a,75y,166h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWMERW4joEP8AAAQ
zwNVWag!2e0!3e2!7i11596!8i5798!4m5!3m4!1s0x0:0x334f90242c71cf51!8m2!3d50.6005
051!4d17.0406147 
https://www.youtube.com/watch?v=XlfRGKIMzbQ 
https://www.youtube.com/watch?v=wvXibMiLxu0 
http://muzeumziebice.pl/index.php/pl/ekspozycja/kolekcja-j-langera 
 

*Wirtualne zwiedzanie wystaw 

https://www.ckagora.pl/nudzi_misie/ 
https://www.ckagora.pl/ale-sztuka-wielowarstwowosc-marek-swiatek-malarstwo/ 
https://m.facebook.com/CentrumKulturyAGORA/?locale2=pl_PL 
 

*Wirtualne zwiedzanie wystaw 

https://www.ckagora.pl/nudzi_misie/ 
https://www.ckagora.pl/ale-sztuka-wielowarstwowosc-marek-swiatek-malarstwo/ 
https://m.facebook.com/CentrumKulturyAGORA/?locale2=pl_PL 
 

*Muzeum Papiernictwa 

www.muzeumpapiernictwa.pl  
http://muzeumpapiernictwa.pl/zostaje-w-domu-z-muzuem-papiernictwa/  
https://www.facebook.com/muzeumpapiernictwa/  
http://muzeumpapiernictwa.pl/wirtualna-wycieczka/  
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