
Środa 15 kwietnia 

 
DRODZY MŁODZI CZYTELNICY! 

 

Pierwsza Dama, pani Agata Kornhauser-Duda,  w ramach 

akcji #zostanwdomu czyta codziennie (do czasu ustąpienia 

epidemii) dzieciom fragment ciekawej książki. Najpierw była 

to książka  O.Preusslera pt. „Malutka Czarownica”. Historia 

została podzielona na odcinki i codziennie kolejny epizod 

trafiał na konto @WPalacu. 

 

Zachęcam wszystkich młodych czytelników codziennie do 

słuchania: http://bit.ly/AKDCzytaDzieciom … 

 

 
 

https://twitter.com/hashtag/zostanwdomu?src=hash
https://twitter.com/WPalacu?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1240672268663037952&ref_url=https%3A%2F%2Fkoduj24.pl%2Fagata-duda-czyta-bajke-pt-malutka-czarownica-konstytucje-lepiej-poczytajcie-macie-tam-chociaz-jeden-egzemplarz%2F
https://t.co/ct1BEXAMkW
https://twitter.com/PolskaIE
https://twitter.com/PolskaIE
https://twitter.com/PolskaIE
https://twitter.com/PolskaIE
https://twitter.com/PolskaIE/status/1240846849243783173


Czwartek 16 kwietnia  

 

DRODZY CZYTELNICY! 

 
Przystanekhistoria.pl – wirtualna podróż, prawdziwa 

historia. 

 
Dzisiaj zapraszam Was do zapoznania się z bardzo ciekawym 

serwisem internetowym  Przystanekhistoria.pl 

Strona przystanekhistoria.pl oferuje szereg publikacji pod 

patronatem Instytutu Pamięci Narodowej. Znajdziecie tam 

wiele bezpłatnych e-booków  oraz niezwykle interesujących 

filmów video o najważniejszych,  najbardziej znanych i tych 

prawie zapomnianych wydarzeniach historycznych z dziejów 

naszej Ojczyzny.  

W dziale Audio/Video : Historia dla najmłodszych  możecie 

znaleźć między innymi filmy: 

- Co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Niedźwiedź Wojtek 

- Co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Baśka Murmańska 

- Akcja pod Arsenałem 

- Antek Srebrny-Obrona Grodna 

- Antek Srebrny Bitwa pod Monte Cassino 

 

Oto niektóre z nich : 
 

Kliknij, by przejść na stronę Przystanekhistoria.pl 

Kliknij na obrazek, aby obejrzeć film. 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video


 

 

 

 

https://youtu.be/xT_gG_-xBdI
https://youtu.be/wGxTUoUd-mU


 

 

 

Piątek 17 kwietnia 

 

DRODZY RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE! 

https://youtu.be/qfzYtW4SQUg


 

Sytuacja, którą obecnie przeżywamy w naszym kraju jest 

trudna. Każdemu z nas mogą towarzyszyć różne emocje, np. 

strach, złość, co jest oczywiście normalne i adekwatne do 

sytuacji. Jedno jest pewne - nie damy się, wspólnymi siłami w 

poczuciu odpowiedzialności, przejdziemy przez to. Dzisiaj 

zachęcam gorąco do przeczytania lub wysłuchania bajki 

autorstwa Pani Doroty Bródki pt. "Bajka o złym królu 

wirusie i dobrej kwarantannie"… Jednocześnie po 

przeczytaniu bajki, bardzo proszę Was o wykonanie 

następującego zadania (które w książeczce poleca autorka). 

Bajka do przeczytania 

 

Bajka do wysłuchania 

ZADANIE: 

Jakie rzeczy będziesz robić po kwarantannie? Narysuj je! 

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf
http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf
http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bajka-O-Krolu-Wirusie-Dorota-Brodka.mp3


Bardzo zachęcam do narysowania Waszych dobrych 

pomysłów i planów i jeśli macie ochotę o wysłanie zdjęcia 

Waszego rysunku na adres biblioteki: 

biblioteka@zszp6.rzeszow.pl 

Może po powrocie uda nam się zrobić wystawkę Waszych 

pięknych prac! 

Drodzy Rodzice, prosimy o wsparcie dzieci i pomoc w 

przeczytaniu książki naszym najmłodszym. Czas trwania 

nagrania wynosi ok. 11 minut. Zachęcajcie dzieci do 

wykonania ilustracji, które na pewno nam wszystkim 

poprawią humory i dadzą  nadzieję :) 

 

                                                                                                       Bibliotekarka pani Krystyna 


