
ZOSTAŃ W DOMU!  
OGLĄDAJ EKRANIZACJE LEKTUR! 

  
 
 
 
 
 Czas związany z zawieszeniem zajęć w szkołach polecamy poświęcić na obejrzenie  
ekranizacji lektur. Film nie może zastąpić czytania lektury szkolnej  ale  produkcję  można 
wykorzystać do uzupełnienia, a także przypomnienia treści, która została zawarta                        
w powieści.    

W związku z pandemią koronawirusa TVP Kultura przygotowała zestawienie 
propozycji programowych dostosowanych do potrzeb uczniów . Wśród nich znajdują się 
programy, filmy i spektakle Teatru Telewizji będące ekranizacją lektur obowiązkowych                                    
i uzupełniających. 
 
My polecamy: 
30.03.2020 poniedziałek  godz.13.00 
Pan Wołodyjowski, Polska 1969 odc. 1 Film historyczny Reżyseria: Jerzy Hoffman  

31.03.2020 wtorek godz.13.00 

Pan Wołodyjowski, Polska 1969 odc.2 

02.04.2020 czwartek godz.8.35 

Jan Paweł II Pope John Paul II, Polska/Włochy/USA 2006  

Reżyseria: John Kent Harrison  

03.04.2020 piątek godz.15.45 

Ferdydurke Polska 1985 Spektakl teatralny Reżyseria: Maciej Wojtyszko  

06.04.2020 poniedziałek godz.18.00 

Aby przypodobać się cieniowi. Zbigniew Herbert o Tadeuszu Kantorze            
Film dokumentalny  

09.04.2020 czwartek  godz. 14:40  

Leśmian Polska 1990 Film biograficzny Reżyseria: Leszek Baron  

11.04.2020 sobota godz. 12:10  

Ogniem i mieczem, Polska 1999  

W paśmie TVP Vod - kolekcja „Lektury na ekranie" – filmowe i serialowe 
ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy dokumentalne o autorach z kanonu lektur  
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie 

Oto sześć ekranizacji lektur licealnych dostępnych na platformie vod.pl 

 Romeo i Julia 

 Makbet 

 Lalka 

 Chłopi 

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909


 Proces 

 Mały Książę 

 

Ninateka – teatr online 

„Pan Tadeusz” Mickiewicza i „Wesele” Wyspiańskiego, „Makbet” Szekspira i „Inny świat” 
Herlinga-Grudzińskiego – te wielkie dzieła polskiej i światowej literatury, a zarazem 
podstawowe szkolne lektury, dość często goszczą w maturalnych pytaniach.                                   
Z dodatkowych pozycji ponad 300 słuchowisk z kategorii literatura. Cały serwis 
wypełniony jest kulturą i do tego zupełnie za darmo.  

Teatr telewizji – teatr online TVP 

Największa scena teatralna w Polsce zaprasza przed ekrany. Spektakle dostępne są też                 
w usłudze VOD (video na żądanie) bezpłatnie: Teatr w VOD.  

Radio eska poleca: https://www.eska.pl/news/lektury-szkolne-liceum-gimnazjum-
do-matury-egzaminy-streszczenia-aa-GYR9-rNpc-fnU2.html 

Na platformie HBO GO dostępne są wszystkie filmy z serii przygód Hare’go Potera  

a na Netflix możemy obejrzeć pełną trylogie Władcy Pierścieni  

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki! Wykorzystajmy ten 
czas na poszerzanie horyzontów. Obejrzenie tych filmów jest z pewnością dobrą 
alternatywą spędzania czasu . Wirtualna oferta jest olbrzymia! 
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