
Zostań w domu, czytaj książki! 

 

Ciekawym zjawiskiem literackim „z ostatniej chwili” jest „Bajka o złym królu 

wirusie i dobrej kwarantannie” napisana przez panią psycholog Dorotę Bródkę. 

Autorka w sposób baśniowy pomaga nam zrozumieć i oswoić nową 

rzeczywistość. Do bajki dołączony jest również zestaw zadań kreatywnych.  

Znajdziecie ją na stronie:  

https://dpt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z. pdf?1584353648 

 

Polskie Radio Dzieciom 

 

Wszystkie audycje dostępne są na stronie https://liblink.pl/lwQDJ0REeI oraz     

w DARMOWEJ aplikacji. 

Pragniemy przypomnieć i zaprosić do korzystania z bogatej oferty Polskiego 

Radia Dzieciom. Dziennikarze przygotowują ponad 100 premierowych audycji 

tygodniowo dla najmłodszych i dzieci do lat 12 oraz dla rodziców. Nasz serwis 

znajduje się wśród materiałów edukacyjnych do wykorzystania przez 

nauczycieli i dyrektorów szkół, jakie poleca Ministerstwo Edukacji Narodowej 

wspólnie z  Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTechPolska i instytucjami 

publicznymi.  

Wierzymy, że zwłaszcza w tym czasie dla wielu z Was pomocne okażą się 

audycje edukacyjne, podróżnicze, nauka śpiewu, lekcje języków obcych, 

słuchowiska, bajki, legendy, gry i propozycje twórczego spędzania czasu. 

 

  

EMPIK PREMIUM BEZPŁATNIE NA 60 DNI 

 

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków                  

i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida 

i iPhone’a. 

Jak skorzystać z promocji? 

1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na 

który zostanie przesłany kod. 

2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: 

     https://www.empik.com/premium/kupon 

https://dpt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.%20pdf?1584353648
https://liblink.pl/lwQDJ0REeI


3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com. 

4. Aktywuj usługę Empik Premium. 

5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się. 

          Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu                                       

okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami. 

 

 

PUBLIO – DARMOWE EBOOKI 

 

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak 

są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki. 

 

WYDAWNICTWO SQN – EBOOK ZA ZŁOTÓWKĘ 

 

Wydawnictwo SQN przez 14 dni będzie oferowało jeden ebook dziennie za 

złotówkę. Adresy sklepów to SQNStore.pl oraz LaBotiga.pl. 

 

 

BIBLIOTEKA POLECA 

 

 

 

 

„Wiłka smocza dziewczynka” Antoniny Kasprzak to książka,  która znalazła 

się na liście konkursu Wielka Liga Czytelników. Powieść w 2019 roku zdobyła  

Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. 

„Wiłka smocza dziewczynka” to bardzo ciepła, podnosząca na duchu 

opowieść, kierowana do młodych czytelników, którzy bez trudu zrozumieją 

opisywane przez autorkę perypetie bohaterów. Rozsądna Pola zachwyci was 



swoim nad wiek rozwiniętym poczuciem odpowiedzialności i ogromną troską   

o młodszą siostrę. Przesympatyczną Bułkę – Klarę pokochacie za jej wieczny 

entuzjazm i mówienie wszystkiego wprost. Dziewczynki po tym, jak mama 

trafia do szpitala, muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Tata stara się jak 

może, ale  nie bardzo radzi sobie z domowymi obowiązkami. 

          Magicznym, baśniowym elementem w opowieści Antoniny Kasprzak jest 

Wiłka – dziewczynka, która należy do gatunku tajemniczych smoczych istot – 

Wił. 

          Antonina Kasprzak porusza w swojej historii wiele ważnych tematów. 

Pokazuje dwie rodziny i dwie sytuacje, które nie są idealne, a zadaniem dziecka 

nie jest zamartwianie się przyszłością. To obowiązek rodzica. Maluchy obok 

swoich szkolnych i drobnych domowych obowiązków mają przede wszystkim 

prawo do szczęścia i radości. 

          Książka Antoniny Kasprzak opatrzona została znakomitymi ilustracjami 

Katarzyny Bukiert.  Obrazki doskonale współgrają z opowieścią i idealnie ją 

uzupełniają. 

 Sądzimy, że pokochacie książkę Antoniny Kasprzak już od pierwszej strony. 

 

POLECAMY STRONY INTERNETOWE! 

1. encyklopedia.pwn.pl/ – Encyklopedia PWN 

2. http://www.ryms.pl/ – portal o książkach dla dzieci i młodzieży 

3. https://lektury.gov.pl/ – lektury kl. 1-8 i LO 

4. www.wolnelektury.pl – biblioteka internetowa lektur szkolnych 

5. https://audioteka.com/pl/ – nowości, bestsellery 

6. https://basn.pl/bajki/do-czytania.php – baśniowa kraina dla dzieci 

7. https://www.bajkidoczytania.pl/bajki – edukacyjne bajki do czytania 

8. http://wierszykidladzieci.pl/ – wierszyki do słuchania i czytania 

 

GRY, ZABAWY, ŁAMIGŁÓWKI 

1. www.zyraffa.pl – dla uczniów kl. 1-3 

2. pisupisu.pl/ – gry edukacyjne dla przedszkoli i kl. 1-8 

3. www.flash-gear.com/puzzle/ – generator do robienia własnych puzzli 

4. https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/ – różne kategorie gier on-line 

5. https://www.grydladzieci.pl/ – kolorowanki, gry on-line. 

 

http://encyklopedia.pwn.pl/
http://www.ryms.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
https://audioteka.com/pl/
https://basn.pl/bajki/do-czytania.php
https://www.bajkidoczytania.pl/bajki
http://wierszykidladzieci.pl/
http://www.zyraffa.pl/
http://pisupisu.pl/
http://www.flash-gear.com/puzzle/
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/
https://www.grydladzieci.pl/


 MATERIAŁY DLA DZIECI O KORONAWIRUSIE 

Książki w formacie pdf, bajki terapeutyczne, opowiadania, picturebooki, 

poradniki, które pomagają dzieciom wyjaśnić, czym jest epidemia koronawirusa 

i jak należy się w związku z nią zachowywać.  

1. https://biblioteka.pl/artykul/Polecamy-Darmowy-ebook-

okoronawirusie/9618#comments 

 

 „Jak wyjaśnić dzieciom, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak 

dziwne i jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu? Wydawnictwo 

Olesiejuk opublikowało darmowego ebooka „MASZ TĘ MOC” autorstwa 

Agnieszki Frączek i Ewy Podleś. To profesjonalnie przygotowana 

publikacja z ciekawymi ilustracjami i rozsądną treścią. Warto przesłać 

informację o ebooku rodzicom najmłodszych uczniów. Choć może z 

zastrzeżeniem, by zapoznali się wcześniej z treścią i ocenili, czy ich 

dzieci nie są już zbytnio pochłonięte tematem pandemii, i ewentualnie 

pominęli kilka stron”. 

 

A poniżej link do ebooka, jest to książka całkowicie darmowa.  

 

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Korona

wi rus.pdf  

 

2. Ilustrowany poradnik Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie 

autorstwa kolumbijskiej psycholożki Manueli Moliny Cruz. 

Autorka radzi, żeby podkreślać rolę samego dziecka w zachowaniu 

bezpieczeństwa. Dzięki temu młody czytelnik może poczuć, że sam 

przyczynia się do poprawy sytuacji, przez co staje się 

spokojniejszy. Materiał jest darmowy.  

 

3. Bajka Jeżyk Bartek zostaje w domu napisana przez psycholożkę  

i nauczycielkę języka polskiego Martę Mytko. Bajka wyjaśnia 

przedszkolakom, dlaczego w najbliższym czasie muszą zostać  

w domu i podpowiada sposoby spędzania wolnego czasu.  

 

4. Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie napisana przez 

psycholożkę, Dorotę Bródkę. Dostępna jako ebook w formacie 

PDF i w formie audiobooka.  

https://biblioteka.pl/artykul/Polecamy-Darmowy-ebook-okoronawirusie/9618#comments
https://biblioteka.pl/artykul/Polecamy-Darmowy-ebook-okoronawirusie/9618#comments


5. Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w śpiewanego. Opowieść na czas 

zarazy. Bajka autorstwa Marii Maruszczyk, psycholożki  

i bajkoterapeutki. Wersja do poczytania i do posłuchania znajduje 

się tutaj.  

 

6. Bajki terapeutyczne napisane przez biblioterapeutkę dr Lidię 

Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie:  

 

a. W krainie Pollandi, która nie dała się koronostworkowirusowi,  

     b. O tym jak Kornelka z krainy Pollandi pokochała książki, 

     c. O tym, jak Marcelek z krainy Pollandi obronił dom przed  

         koronostworkami, 

     d. O Maksie i jego cioci Kwarantannie z krainy Pollandi, 

     e. O Wielkiej Orkiestrze Antykoronowirusowej Pomocy z krainy 

        Pollandi,  

      f. O Maksie i jego cioci Kwarantannie z Krainy Pollandi.  

      Dostępne są tutaj. 

           7. Na trudny czas „Wirusobajka”. Autorka Anna Jaworska, czytają 

            Justyna Szepietowska Helena Jarzyńska (Radio Poznań). Audiobook 

            dostępny tutaj. 

           8.Wiersze poświęcone tematyce profilaktyki i promocji  

            zdrowia. 

            - Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej Wirus, w którym Autorka 

             tłumaczy dzieciom, czym jest koronawirus i dlaczego należy myć 

             ręce. 

       - Wiersz Artura Barcisia o koronawirusie. 

 

 

Muzeum Niepodległości  – zwiedzanie i lekcje muzealne online 
dla kl. I-III i IV-VIII 

  

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na bezpłatne wirtualne 

zwiedzanie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej z przewodnikiem oraz 

lekcje muzealne na żywo. Uczniowie spotkają się z historykiem bądź 

przewodnikami, mającymi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i 

oprowadzaniu grup. Podczas zajęć, prowadzący wykorzystują nowoczesne 

narzędzia korzystając z prezentacji i quizów, czyniących spotkanie 

angażującym. Spotkania trwają ok.40 minut (jest także możliwość łączenia 



przez Skype). Wirtualne oprowadzanie z przewodnikiem w czasie 

rzeczywistym, to najlepsze możliwe odzwierciedlenie realnej wycieczki do 

Muzeum. 

W celu rezerwacji oprowadzania należy się kontaktować: 

xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl 

W celu rezerwacji zajęć należy kontaktować się: 

m.rybak@muzeumniepodleglosci.art.pl 

  

Muzeum proponuje tematy zajęć, które pomogą Nauczycielom w realizacji 

programu szkolnego w dobie zdalnego nauczania. Poszczególne lekcje 

dopasowane są do potrzeb danej grupy wiekowej. 

Tu, np.: 

Moja przygoda z historią. Śledztwo w sprawie orła białego  to zajęcia na 

których uczniowie poznają  ciekawe i niekiedy zaskakujące przemiany 

wizerunków herbowych z orłem białym, które dokumentowały związki 

pomiędzy rodami panującymi w Polsce i w innych państwach europejskich. 

Podczas warsztatów będą miały okazję zastanowić się, dlaczego herb danej 

rodziny posiada taki, a nie inny wizerunek., Szkoła Podstawowa klasy ( I – III) 

Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie jest próbą 

 ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze 

szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet uczestniczących  w ważne 

wydarzenia z historii Polski. Szkoła Podstawowa klasy ( IV – VIII) 

Więcej informacji na stronie Muzeum w module: Aktualności – Zwiedzanie       

i lekcje online. 

 

                                                                                       Nauczyciele bibliotekarze 
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