
 

 

 

Zdjęcia dla każdego 

Każdy nauczyciel korzysta ze zdjęć, aby przygotować prezentację, film lub inną formę 

„zdjęciowego” pokazu na lekcję, aby zwizualizować zagadnienie, o którym akurat jest mowa  

na zajęciach. Zwłaszcza wśród młodszych klas jest niezwykle istotne, aby to o czym mówimy 

można było pokazać, by nauka języka była polisensoryczna. W ramach szkoleń Multimediale 

Deutschlehrer w tegorocznym PROGRAMIE NIWKI uczestnicy i uczestniczki mieli okazję 

poznać adresy witryn internetowych z tego typu zasobami. 

Sama bardzo lubię tworzyć materiały audiowizualne, bo wiem, że uczniowie  

i uczennice lepiej przyswoją sobie omawiane treści. Zawsze miałam problem skąd brać 

zdjęcia, aby nie łamać czyichś praw. Poszperałam i …znalazłam, odpowiedzią są portale 

 z zasobami na darmowych licencjach, które można wykorzystywać, oczywiście zawsze  

z podaniem źródła (strony internetowej, autora). Oto kilka z nich: 

 

https://gratisography.com/  

To portal z różnymi zdjęciami Ryana McGuire’a, które można wykorzystać do 

dowolnych prezentacji, za darmo. 

 

 

 
 

https://isorepublic.com/ 

 

Wysokiej jakości zdjęcia, które można również wykorzystać do celów edukacyjnych. 

 

 

 

 

https://gratisography.com/
https://isorepublic.com/


 

 

 

https://kaboompics.com/  

 

Jednym z moich ulubionych portali, do którego zaglądam zawsze przy robieniu filmu, 

prezentacji czy też, żeby przygotować on –linowy quiz jest: https://pixabay.com/  

 

 

Innym kolejnym portalem o niezwykłych zdjęciach jest: https://www.flickr.com/  

 

 Co ciekawe do dwóch ostatnich portali swoje zdjęcia może dodawać każdy amator 

fotografii. Dzięki takim pasjonatom mamy pokaźną kolekcję zdjęć, którą możemy bezkarnie 

używać przygotowując nasze jednostki lekcyjne. 

https://kaboompics.com/
https://pixabay.com/
https://www.flickr.com/


 

 

 

 Więcej o darmowych źródłach zdjęć na PADLECIE czyli on–linowej tablicy 

korkowej opisanej przez jednego z SUPERBELFRÓW RP (nieformalnej grupy nauczycieli 

eduzmieniaczy) Marcina Zaroda. 

https://padlet.com/marcin_tlumacz/alrk2e9xrqe7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Barbara Chyłka 

Entuzjastka i propagatorka wolontariatu i edukacji globalnej, słowem społecznego zaangażowania 

zarówno w szkole jak i w klasie. Uwielbia wykorzystywać nowe technologie na swoich zajęciach, by choć 

trochę „odkrzesłowić” swoich uczniów. Zawsze zainspirowana i czasem inspirująca blogerka, http://relaniem-

inaczej.blogspot.com/ pasjonatka edukacji, ciągle mająca nadzieję, że to ona zmieni świat.  

Należy do społeczności Superbelfrzy RP oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.  
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