
Baza darmowych materiałów dla uczniów z Ukrainy  

i polskich nauczycieli 

 

Zródło: https://www.miastopociech.pl/aktualnosci/baza-darmowych-materialow-dla-uczniow-z-

ukrainy-i-polskich-nauczycieli?fbclid=IwAR0NcIRnjNJWZ3io5B-h2AGwYThmYfQ-

nas9y_W7WtJ9ZPYWrXq88RkcZOc 

 

Do polskich szkół trafiają pierwsi uczniowie, którzy uciekli z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Nie wszyscy nauczyciele wiedzą jednak, jak z nimi pracować. Wielu szuka pomocy i 

inspiracji. Dlatego z myślą o nich portal “Miasto Pociech” stworzył bazę materiałów 

edukacyjnych, które pomogą nauczycielom i uczniom w tych trudnych dniach. Znajdą 

tu Państwo wyłącznie darmowe pomoce - podręczniki, zestawy do nauki języka 

ukraińskiego i polskiego, propozycje bezpłatnych kursów dla nauczycieli, kolorowanki i 

wiele innych. Baza będzie na bieżąco uzupełniana.  

 

Książki i podręczniki dla dzieci: 

Stołeczny ratusz przygotował rekomendowaną przez ukraińskie Ministerstwo Oświaty i 

Nauki, listę szkół organizujących proces edukacyjny w czasie wojny i adresy platform 

internetowych wspomagających naukę. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu 

zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty 

elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2022. Lista szkół 

będzie cyklicznie aktualizowana. 

 

https://www.miastopociech.pl/aktualnosci/baza-darmowych-materialow-dla-uczniow-z-ukrainy-i-polskich-nauczycieli?fbclid=IwAR0NcIRnjNJWZ3io5B-h2AGwYThmYfQ-nas9y_W7WtJ9ZPYWrXq88RkcZOc
https://www.miastopociech.pl/aktualnosci/baza-darmowych-materialow-dla-uczniow-z-ukrainy-i-polskich-nauczycieli?fbclid=IwAR0NcIRnjNJWZ3io5B-h2AGwYThmYfQ-nas9y_W7WtJ9ZPYWrXq88RkcZOc
https://www.miastopociech.pl/aktualnosci/baza-darmowych-materialow-dla-uczniow-z-ukrainy-i-polskich-nauczycieli?fbclid=IwAR0NcIRnjNJWZ3io5B-h2AGwYThmYfQ-nas9y_W7WtJ9ZPYWrXq88RkcZOc
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/spysok-ofitsiynykh-onlayn-shkil-ta-platform-v-ukrayini-shcho-orhanizovuyut-navchalnyy-protses-v-umovakh-viyny?fbclid=IwAR1C0ftAV4MEqHi06JoUWzz_n_oA07P_Bd2kMVzsKdSpgpRbfXnFjkij7rs
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/spysok-ofitsiynykh-onlayn-shkil-ta-platform-v-ukrayini-shcho-orhanizovuyut-navchalnyy-protses-v-umovakh-viyny?fbclid=IwAR1C0ftAV4MEqHi06JoUWzz_n_oA07P_Bd2kMVzsKdSpgpRbfXnFjkij7rs
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/spysok-ofitsiynykh-onlayn-shkil-ta-platform-v-ukrayini-shcho-orhanizovuyut-navchalnyy-protses-v-umovakh-viyny?fbclid=IwAR1C0ftAV4MEqHi06JoUWzz_n_oA07P_Bd2kMVzsKdSpgpRbfXnFjkij7rs


Bogato ilustrowane książki dla dzieci w języku ukraińskim. Ponad 70 e-booków do pobrania 

za darmo 

“Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na 

Ukrainie” – to nowoczesny podręcznik który został opracowany przez wykładowców i 

lektorów związanych z Centrum “Polonicum” (do pobrania po zalogowaniu)  

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestawienie dostępnych materiałów 

edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymi do polskich 

szkół. 

 

Fragment powieści Justyny Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek" po 

ukraińsku plus zestaw kolorowanek.  

Dla fanów planszówek wydawnictwo Rebel przygotowało instrukcje gier po ukraińsku i 

rosyjsku. Na liście jest niemal 40 tytułów, wśród nich Dixit, Dobble, Wsiąść do Pociągu, 7 

cudów świata. 

 

Podręczniki do matematyki dla ukraińskich szkół z polskim językiem nauczania 
zalecane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy: 

 

Podręcznik dla klasy 1  

Podręcznik dla klasy 3 - pierwsza część 

Podręcznik dla klasy 3 - druga część 

Podręczniki dla klasy 4 - dwie części 

Podręcznik dla klasy 5  

 

Nauka języka polskiego dla dzieci i dorosłych: 

Darmowe materiały do nauki języka polskiego jako obcego  

Plansze edukacyjne dla dzieci z Ukrainy i z Polski. Plansze nadają się w większości do 

kolorowania. 

 

Strona z materiałami edukacyjnymi do nauki języka polskiego jako obcego  

 

 

Karty dla dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym 

 

Pakiet do nauki języka polskiego dla Ukraińców "Jak skazaty?" co znaczy po ukraińsku "Jak 

powiedzieć?". Ma on ułatwić pierwsze kroki w Polsce. W pakiecie są filmy z lekcjami, PDF z 

tabelami oraz quizy z fiszkami. Praca nad materiałami wciąż trwa. 

 

Materiał językowy z obrazkami przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Wizualny minisłownik podstawowych zwrotów dla uchodźców z Ukrainy i osób, które 

goszczą ich w sowich domach. Plik pdf gotowy do pobrania i wydruku w formacie A4 

https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/ksiazki-w-jezyku-ukrainskim/?fbclid=IwAR1uW8ddVxlJyGCWYTycSU_Gy0nOq_tG40YDdOmt5styBMnX7HVVcqTow0o
https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/ksiazki-w-jezyku-ukrainskim/?fbclid=IwAR1uW8ddVxlJyGCWYTycSU_Gy0nOq_tG40YDdOmt5styBMnX7HVVcqTow0o
https://wid.org.pl/podrecznik/?fbclid=IwAR0Z2pomucPlAPTN8mQy1nYzJ0FT_dTiIKcZFcSKgTye4d4RaKnU6b16FQY
https://wid.org.pl/podrecznik/?fbclid=IwAR0Z2pomucPlAPTN8mQy1nYzJ0FT_dTiIKcZFcSKgTye4d4RaKnU6b16FQY
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy/
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy/
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-w-pracy-z-uczniami-z-ukrainy/
https://poradniak.pl/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8/?fbclid=IwAR288kbisI0jhFsgUeHRNzeGXOiQ68SqMARTMgywXUHiE9mmomgSTc8LMoc
https://poradniak.pl/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8/?fbclid=IwAR288kbisI0jhFsgUeHRNzeGXOiQ68SqMARTMgywXUHiE9mmomgSTc8LMoc
https://www.wydawnictworebel.pl/pages/instrukcje-do-gier-w-jezyku-ukrainskim-i-rosyjskim-1590.html?fbclid=IwAR1Die62EMXdW3NqryhvwG-r6ZaqYtIxofxIKB7J7dnv3FEcw05uVoZg0nE
https://www.wydawnictworebel.pl/pages/instrukcje-do-gier-w-jezyku-ukrainskim-i-rosyjskim-1590.html?fbclid=IwAR1Die62EMXdW3NqryhvwG-r6ZaqYtIxofxIKB7J7dnv3FEcw05uVoZg0nE
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books/Pidruchnuk-1kl-2018-pdf/11_Pidruchnuky_zzso_polska_1kl/math01-PL%20(3).pdf?fbclid=IwAR3pvxQWNXtg2Bsao_sjq0Xelo21TRBXdVVLWX4wTSGFtMCz9ZMftxKbH2E
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-3-klas-2020/13-pidruchnyky-dlya-zzso-pol-3-klas/matematyka-pol-Lystopad/Matematyka-3kl-pol-ch1-Lystopad.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-3-klas-2020/13-pidruchnyky-dlya-zzso-pol-3-klas/matematyka-pol-Lystopad/Matematyka-3kl-pol-ch2-Lystopad.pdf
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/4-klas/14-pdruchniki-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-navchannyam-polskoyu-movoyu-3-klas/matematika-pdruchnik-dlya-4-klasu-z-navchannyam-polskoyu-movoyu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-u-2-kh-chastinakh-listopad-np/?fbclid=IwAR2t67TH0CDxfieidTetqtUwq58krIK8s4ehN2I1JbqFCYXmKptTjsnb7hs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flib.imzo.gov.ua%2Fyelektronn-vers-pdruchnikv%2F5-klas%2F16-11-pdruchniki-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-navchannyam-polskoyu-movoyu-2-klas%2Fmatematika-5-klas-pdruchnik-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-navchannyam-polskoyu-movoyu--merzlyak-a-g-polonskiy-v-b-yakr-m-s%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ipC-CVCS81Yz_wv4vn7Y3-xiU54ADxCjwb_GgqiVXqZuS7QJDHz4z7Sc&h=AT3DDrntpHzpNT-_rM-Z75LvmDK6WigxxR3Zjx1HliuLEZPvmcXLswWrvqNh_WTKuItogl-0n-rIWDcTEa8DtfcmnyjaEQJP4NYJdeF87FEqBJ2Esnpp_q01D1MxS_uNT_mC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0oNX7VJMiYecm4TZipZlNas2ulFRcPDKm-Y0J6berl3hPhqqsBTVt4Qfc4WwXn8L-jFchebI3FZOGnCYkvb8eHzuafHk0gL5ffPlVL5gvdCyngqQPZKx2Cx7bX0COdi2icBfp3tRPgnGTi42pMD3XgJBqNq67C3pwMZuOosJAe01iDfNFR_cRS2zoFUJn5rf4CCZOjIAvig98hEu8weJE
https://cupofpolish.org/darmowe-materialy-do-nauki-jezyka-polskiego-jako-obcego/?fbclid=IwAR0F8W2_kfqs48QIKNeTA9qqBMDhZNKCAl2x7JcZCbV8SlGlzM-b752pLm8
https://wetransfer.com/downloads/b6d8fa70c9be289bafeb23e66dafc4fe20220303203203/4eb3b1?fbclid=IwAR3N22emeYwERw9CCrXJTyGLJBvugdajP7j5zN-Jchi7oIlvFlkHexjt2t8
https://www.facebook.com/Od-obrazu-do-wyrazu-102315659071622/
https://drive.google.com/drive/folders/1J9e6mFPLspqwkJfB8VAVu-bLNrtjliv9?fbclid=IwAR05wcGOUZzx-hUjn3xJtpYWo0ZDg_CLdOrK2sj6gY39AzOCgwAggt5BJk8
https://www.youtube.com/channel/UClDPUhu_P8-AA6C-La0ZIzg/videos
https://www.hellopolish.pl/jezyk-polski-dla-przedszkoli/
https://www.sof.edu.pl/pl/aktualnosci/11-wydarzenia-otwarte/1382-czego-potrzebujesz-minislownik-wizualny-dla-uchodzcow?fbclid=IwAR0KXEJbpk-ww4aKg5PZU5kBhgpdfX9b34sISMHjbHLeU4eQS3iXLp_E2ls


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego udostępniło e-booki pomagające w nauce języka 

polskiego, które można pobrać za darmo wpisując kupon rabatowy UKR. 

Podręczniki znaleźć można pod poniższymi linkami: 

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/dwa-tygodnie-z-polskim/ 

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/polsko-ukrainski-slownik-frazeologiczny/ 

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/znajdz-z-polskim-wspolny-jezyk/  

By kupon zadziałał, wystarczy zaznaczyć produkt w formie cyfrowej (B-BOOK), dodać 

do koszyka i w koszyku pod listą z zamówieniem wpisać UKR. 

 

Nakładka na klawiaturę z ukraińskimi literami. 

Kolorowanki i bajki dla najmłodszych: 

Kolorowanki krakowskie legendy w języku ukraińskim dla dzieci 

Plansze, plakaty, kolorowanki, zwroty przydatne w przedszkolu, łamigłówki dla 

najmłodszych w języku polskim i ukraińskim - pomoce przygotowane przez Agrafkowe 

Studio uzupełniane na bieżąco. 

 

Kolorowanki z polskimi i ukraińskimi napisami, których celem jest między innymi 

przekazanie wsparcia najmłodszym. 

 

Na stronie stworzonej przez Storytel na najmłodszych słuchaczy czekają bajki w języku 

ukraińskim. Strona dostępna jest za darmo. Bajek można słuchać również w aplikacji. 

W polskim serwisie Netflix pojawiły się bajki z ukraińskim dubbingiem. Również niektóre 

seriale można oglądać z ukraińskimi napisami. 

 

Nauka słówek i zwrotów ukraińskich: 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna – od 16 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. – będzie 

publikowała na swojej stronie internetowej krótkie rozmówki ukraińsko-polskie, zawierające 

słownictwo i zwroty, które mogą okazać się przydatne w kontekście szkolnym, w związku z 

przyjmowaniem do szkół polskich dzieci uchodźców z Ukrainy. 

 

Polsko-ukraińskie nazwy miejsc i pomieszczeń w szkole i przedszkolu. Zestaw zawiera 22 

plansze wraz z zapisem fonetycznym takich nazw, jak: toaleta, kuchnia, stołówka, szatnia, 

sala gimnastyczna... 

 

 

Zestaw 14 ilustracji z podstawowymi zwrotami polsko-ukraińskimi  

 

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=112202
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=70822
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/?p=69971
https://www.dropbox.com/s/nidl5mvmychjb3o/Keyboard_Final.pdf?dl=0&fbclid=IwAR2ZTAHjsga_D6O1eDzpHj4jKM4Z-Un_UF2JY_Ar_Wz0kWqsGHB4C5RPRno
https://www.trasadlabobasa.pl/tab/legenda/kolorowanki_krakowskie_legendy_w_jezyku_ukrainskim_dla_dzieci_/676?fbclid=IwAR3N22emeYwERw9CCrXJTyGLJBvugdajP7j5zN-Jchi7oIlvFlkHexjt2t8
https://drive.google.com/drive/folders/1J8fjOvz0pTyLgLs8eUSnwudb_HqYIQBQ?fbclid=IwAR1E4t-c9NlULxTbzGPX3kius9X2dhSjRru2U1tbLBSNeJA6yApV2s6Ao2E
https://drive.google.com/drive/folders/1J8fjOvz0pTyLgLs8eUSnwudb_HqYIQBQ?fbclid=IwAR1E4t-c9NlULxTbzGPX3kius9X2dhSjRru2U1tbLBSNeJA6yApV2s6Ao2E
https://www.dropbox.com/s/t5f3tw7944wtp47/PlikA4.pdf?dl=0&fbclid=IwAR3DgETXuZHCS1BKq96VKBTl5YB0jN-ZtA7xKC1dpuO1OSUSEg4Tly557cY
https://kazkowyjswit.pl/
https://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/
https://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/
https://cke.gov.pl/materialy-w-jezyku-ukrainskim/
http://bajkartka.pl/polsko-ukrainskie-nazwy-miejsc-i-pomieszczen/?fbclid=IwAR2lm40ErjQq_VVAn588SuVGOQxEkQg-LKR6YMyXOTaO6nBZa136t1RRCHE
http://bajkartka.pl/polsko-ukrainskie-nazwy-miejsc-i-pomieszczen/?fbclid=IwAR2lm40ErjQq_VVAn588SuVGOQxEkQg-LKR6YMyXOTaO6nBZa136t1RRCHE
http://bajkartka.pl/polsko-ukrainskie-nazwy-miejsc-i-pomieszczen/?fbclid=IwAR2lm40ErjQq_VVAn588SuVGOQxEkQg-LKR6YMyXOTaO6nBZa136t1RRCHE
http://bajkartka.pl/zwroty-polsko-ukrainskie/?fbclid=IwAR3fCiLUM3EilTUd_rZ2ToBLtPI5xkglTmCeCLXnXnYgeFKnImwrNAvt5uI


Dariusz Sochacki, nauczyciel języka angielskiego przygotował zestaw podstawowych 

zwrotów ukraińskich. Materiały zostały zamieszczone pod adresem. 

Kolorowe tablice do szybkich komunikatów  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” organizuje bezpłatny 

kurs z podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli z Polski. Można wziąć w nich udział 

online. Kurs rozpocznie się 11 marca o godz. 19:00 i trwać będzie przez 5 kolejnych 

piątków, do 8 kwietnia. 

 

Chemiczne MEMORY. Udostępnione przez Wydział Chemii UAM w Poznaniu chemiczne 

plansze do gry typu "Memory" wraz z polską i ukraińską instrukcją. Zestaw do gry składa się 

z 32 kart. Każda karta zawiera rysunek sprzętu laboratoryjnego oraz nazwę polską lub 

ukraińską. 

Kwestie prawne, poradniki: 

 

Poradnik dla nauczycieli przygotowany przez ZNP. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej stworzyło materiały opisujące aspekty prawne, 

psychologiczne, rozwiązania organizacyjne, kwestie dotyczące edukacji międzykulturowej. 

Znalazły się tu analizy, badania, poradniki dotyczące m.in. nauczania języka polskiego jako 

obcego, nauczania międzykulturowego na innych przedmiotach jako działania 

wychowawczego oraz odnośniki do strony organizacji i instytucji zajmujących się tematyką. 

 

Eksperci Szkoły Edukacji przygotowali zestaw poradników dla nauczycieli, w których 

opisują różnice między polską a ukraińską podstawą programową i proponują zadania i 

aktywności, które pomogą w integracji uchodźczych dzieci. 

 

https://www.eurudyta.pl/zestaw-fiszek?id=633
https://www.eurudyta.pl/zestaw-fiszek?id=633
https://wetransfer.com/downloads/d2e4d8bd8223c3fb1b7c60681e40845320220303171543/1722bb?fbclid=IwAR3NHjOqAP_2Wke-6FJNm38jUlOnmP5vvBuoQ1FnKYlq6GgA-abHVFjfhdM
https://odnswp.pl/2022/02/26/podstawy-jezyka-ukrainskiego-dla-nauczycieli-w-polsce/
https://odnswp.pl/2022/02/26/podstawy-jezyka-ukrainskiego-dla-nauczycieli-w-polsce/
https://chemia.amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/aktualnosci-dla-szkol/gra-dla-uczniow-memory-?fbclid=IwAR0Pybs_EO00kZQZ--0FIAfTN9u3jRmpi3AkGBUvdmsKd9pRhxDDsYSo5fQ
https://chemia.amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/aktualnosci-dla-szkol/gra-dla-uczniow-memory-?fbclid=IwAR0Pybs_EO00kZQZ--0FIAfTN9u3jRmpi3AkGBUvdmsKd9pRhxDDsYSo5fQ
https://znp.edu.pl/poradnik-nasza-szkola-waszym-domem/
https://blog.ceo.org.pl/uczen-i-uczennica-z-doswiadczeniem-migracyjnym-w-szkole-jak-ich-wspierac/?fbclid=IwAR1Zy-nJP8ahTyhG9x5elFeRn7S98a1YjFw26EKTg4oW-B4L-pOOIqUk6sA
https://blog.ceo.org.pl/uczen-i-uczennica-z-doswiadczeniem-migracyjnym-w-szkole-jak-ich-wspierac/?fbclid=IwAR1Zy-nJP8ahTyhG9x5elFeRn7S98a1YjFw26EKTg4oW-B4L-pOOIqUk6sA
https://blog.ceo.org.pl/uczen-i-uczennica-z-doswiadczeniem-migracyjnym-w-szkole-jak-ich-wspierac/?fbclid=IwAR1Zy-nJP8ahTyhG9x5elFeRn7S98a1YjFw26EKTg4oW-B4L-pOOIqUk6sA
https://szkolaedukacji.pl/ukrainscy-uczniowie/?fbclid=IwAR335ouHp_6CGHmVcH9Q89luXfgLLT7MgjufbHIymHQ8Q7viFNtShGjjEMY
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