
„UL z książkami”- spotkania z pisarzami online -  codziennie    

o 18.00 na Facebooku do końca epidemii 

 

 
 

Sprawdź harmonogram wirtualnych spotkań autorskich z serii „UL             

z książkami”,  w ramach którego polscy literaci codziennie czytają                   

i rozmawiają online z fanami  na Facebooku. 

 

To wyjątkowe wydarzenie w Internecie, dzięki któremu w spotkaniach 

autorskich mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy Facebooka – a „wirtualna 

sala spotkań” pomieści wszystkich chętnych! Codzienne przeciwwirusowe 

spotkania literackie na Facebookowej stronie.  Unia Literacka. 

 

Biblioteka czyta dzieciom 

O godz. 19:00 mali i więksi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej                    

w Dąbrowie Górniczej czekają na bajkę. W ramach cyklu „Biblioteka czyta 

dzieciom” nagrywane są filmy, a w scenariuszu lektura znanych książek.           

W ramach innego cyklu wideo „Bibliotekarze polecają” godne uwagi książki. 

Do tej pory udostępniono po trzy odcinki z każdego cyklu.\ 

https://www.facebook.com/watch/?v=522946108361552 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/unia.literacka/
https://www.facebook.com/watch/?v=522946108361552


Zachęcamy Was, Drodzy Czytelnicy do odwiedzania stron: 

 

https://wolnelektury.pl/ (darmowa cyfrowa biblioteka zawierająca ponad 5500 

utworów literackich z domeny publicznej, także w formie audiobooków ) 

https://lektury.gov.pl/ (serwis zawierajacy wiele szkolnych lektur wraz z ich 

wykazem oraz opisami) 

http://terazczytamy.pl/ (strona utworzona przez pisarkę p. Joannę Olejarczyk w 

odpowiedzi na apel Fundacji Powszechnego Czytania, by zapewnić małym 

czytelnikom miejsce ucieczki do świata wyobraźni i kreatywności) 

https://tatamariusz.pl/czyta/  (strona poświęcona bajkom, baśniom, wierszom, 

autorom, ale przede wszystkim dzieciom) 

https://www.miniminiplus.pl/ (MiniMini+ - strona dla dzieci z bajkami i grami 

pozbawionymi przemocy)  

https://www.wierszedladzieci.pl/  (strona zawierająca edukacyjne zabawy, bajki, 

wiersze multimedialne przeznaczone dla dzieci) 

https://fpc.org.pl/terazczasnaczytanie/  

 

 

 

 

Na stronie biblioteka.pl kilka interesujących propozycji przede wszystkim dla 

najmłodszych dzieci (przedszkole i klasy I-III).  

 

 

 
 

 

PONIŻEJ LINKI DO STRON, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NAGRANIA 

BAJEK, AUDIOBOOKI DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI 

 

https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://terazczytamy.pl/
https://tatamariusz.pl/czyta/
https://www.miniminiplus.pl/
https://www.wierszedladzieci.pl/
https://fpc.org.pl/terazczasnaczytanie/


 

I. Audio-Bajki.pl  

 

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube: bajki klasyczne, 

bajki nowoczesne, bajki z całego świata, bajki edukacyjne, pracownia, 

mały świat. Bajkowisko.pl 

 

 Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. 

 Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na   

 kanale YouTube.  

 

https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/ 

 

II.  Polskie Radio Dzieciom Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, 

zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów 

świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. 

Wszystko bezpłatnie i bez konieczności logowania. 

 

 

Wielkanoc tuż, tuż! 

 

 

Już niedługo będziemy obchodzić w naszych domach święta Wielkiej Nocy. 

Jeśli znajdziecie wolną chwilkę w  ferworze świątecznych przygotowań, będzie 

nam bardzo miło jeśli skorzystacie z naszych propozycji gier i zabaw 

poruszających wielkanocną oraz wiosenną tematykę. Zapraszamy! 

https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/
http://wierszykidladzieci.pl/
http://wierszykidladzieci.pl/


https://www.superkid.pl/puzzle-online-wielkanoc-1-tp - puzzle 

https://www.superkid.pl/puzzle-online-wielkanoc-2-tp - puzzle 

https://www.superkid.pl/puzzle-online-wielkanoc-3-tp - puzzle 

https://www.superkid.pl/angielski-krzyzowka-wielkanoc - krzyżówka po 

angielsku 

https://www.superkid.pl/puzzle-online-wiosna-tp - puzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.superkid.pl/puzzle-online-wielkanoc-1-tp
https://www.superkid.pl/puzzle-online-wielkanoc-2-tp
https://www.superkid.pl/puzzle-online-wielkanoc-3-tp
https://www.superkid.pl/angielski-krzyzowka-wielkanoc
https://www.superkid.pl/puzzle-online-wiosna-tp

