
Cykl „Ukryte słowa” – czytaj i baw się z dzieckiem! 

 

Zapraszamy do rodzinnej lektury wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej, 

w których część słów została zastąpiona rysunkami! 

Pobierz kwietniowe UKRYTE SŁOWA 

 

 

 

 

Zobacz galerię 

UKRYTYCH SŁÓW 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-rodzicow/o-czytaniu/cykl-ukryte-

slowa/ 

 



Drogie Dzieci 

W związku z zaistniałą sytuacją, jeżeli ktoś z Was się nudzi i chciałby ten czas 

spędzić aktywnie, proponuję zabawy, gry, ćwiczenia i prace plastyczne, które 

możecie znaleźć na stronach: 

www.bystredziecko.pl  

www.superkid.pl  

www.zabawnik.org  

www.wierszedladzieci.pl  

www.lulek.tv  

 

Na wesoło!  

Dziś zapraszam do wysłuchania zabawnych opowiadań. Renata Piątkowska 

"Opowiadania do chichotania"  

 

 

Usiądź , obejrzyj i posłuchaj !!! 

Ninateka – platforma internetowa, na której udostępniane są zasoby 

Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W jej zasobach znajduje się ponad 

sześć tysięcy filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów 

publicystycznych, dostępnych legalnie  i bezpłatnie. 

Zaglądnijcie do NINATEKI, skarbnicy interesujących informacji, materiałów 

i ciekawostek.    Są tam także nagrania opowiadań, bajek oraz fragmentów 

książek czytanych przez znanych polskich aktorów. 

Podróże Pana Kleksa | Wyspa Wynalazców | cz.II  

Kontynuacja przygód ekscentrycznego Pana Kleksa w słynnej adaptacji 

filmowej książki Jana Brzechwy. 

http://www.bystredziecko.pl/
https://www.superkid.pl/
https://www.zabawnik.org/
https://www.wierszedladzieci.pl/
https://www.lulek.tv/
http://bibliotekazspwpiasku.blogspot.com/2020/04/na-wesoo.html
https://www.youtube.com/watch?v=t2cRatw2cko&t=1203s
https://ninateka.pl/
https://ninateka.pl/filmy/cala-polska-czyta-dzieciom?page=1


Nocą, w szpitalu dziecięcym, przy łóżku chorego chłopca pojawia się Pan 

Kleks, by opowiedzieć mu o swojej niezwykłej podróży. Opowieść zaczyna 

się w Klechdawie, stolicy Bajdocji, gdzie na Wielki Konkurs Bajek ściągają 

bajkopisarze. Niestety, wskutek intrygi wroga królestwa, Wielkiego 

Elektronika, zniszczona zostaje beczka atramentu, którym spisane miały być 

konkursowe utwory. Król Bajdocji prosi więc o pomoc Pana Kleksa… 

„Akademia Pana Kleksa” to pierwsza z trzech adaptacji filmowych słynnego 

dzieła Jana Brzechwy, obok Podróży pana Kleksa i Pana Kleksa w kosmosie, 

które również są dostępne w Ninatece. 

 Warto tam zaglądać. Możecie, m.in. przypomnieć sobie „Akademię pana 

Kleksa”.  Ten wesoły film na pewno poprawi wam humor w trudnych 

czasach. 

Pamiętacie, jak odbywała się nauka w Akademii? Jakim przedmiotom 

szkolnym odpowiadały zajęcia wymyślone prze pana Kleksa? Spróbujcie 

rozwiązać zagadkę. 

To propozycja dla 7- i 8- klasistów. 

Możecie zobaczyć  Zemstę” A. Fredry – https://ninateka.pl/film/zemsta-

lidia-zamkow. Nie jest to uwspółcześniona wersja jak w filmie A. Wajdy, 

tylko „Zemsta” taka, jak ją Fredro pisał”.                                                              

                                                                                       ZAPRASZAMY!!! 

 

Na stronie Ninateka znajdziecie wiele ciekawych propozycji: filmy, bajki, 

słuchowiska, spektakle teatralne. Warto tam zaglądać. Możecie, m.in. 

przypomnieć sobie „Akademię pana Kleksa”. Ten wesoły film na pewno 

poprawi wam humor w trudnych czasach. Zapraszamy! 

https://ninateka.pl/film/akademia-pana-kleksa-przygoda-ksiecia-mateusza-cz1
https://ninateka.pl/film/akademia-pana-kleksa-przygoda-ksiecia-mateusza-cz1
https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow
https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow
https://ninateka.pl/
https://ninateka.pl/film/akademia-pana-kleksa-przygoda-ksiecia-mateusza-cz1


Pamiętacie, jak odbywała się nauka w Akademii? Jakim przedmiotom 

szkolnym odpowiadały zajęcia wymyślone prze pana Kleksa? Spróbujcie 

rozwiązać zagadkę. 

Czytają aktorzy 

Na stronie https://ninateka.pl/ można posłuchać ciekawych książek, 

opowiadań czytanych przez znanych aktorów. 

Na przykład aktorka, pani Anna Dymna czyta jedną z przygód kolorowego 

słonia Elmera. 

 

https://ninateka.pl/film/elmer-i-hipopotamy-david-mckee 

  

„Zostań w domu” – ninateka.pl 

Na stronie https://ninateka.pl/ wiele ciekawych propozycji dla dzieci: filmy, 

bajki, słuchowiska, spektakle teatralne. Warto zajrzeć. 

 

Można zobaczyć m.in. Zemstę” A. Fredry – https://ninateka.pl/film/zemsta-

lidia-zamkow. Nie jest to uwspółcześniona wersja jak w filmie A. Wajdy, 

tylko „Zemsta” taka, jak ją Fredro pisał”.  

To propozycja dla 7- i 8- klasistów. 

https://bibliotekaspod12.blogspot.com/2020/04/czytaja-aktorzy.html
https://ninateka.pl/
https://ninateka.pl/film/elmer-i-hipopotamy-david-mckee
https://bibliotekaspod12.blogspot.com/2020/03/zostan-w-domu-ninatekapl.html
https://ninateka.pl/
https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow
https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow


 

 

 

Telewizja Polska 

bliżej dzieci i młodzieży 

 
fot. TVP  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniem dzieci, młodzieży oraz ich rodziców 

programy emitowane w ramach pasm edukacyjnych – zarówno w TVP 

ABC, TVP Kultura, jak w serwisach internetowych – nie będą 

przerywane reklamami. Już teraz zapoznaj się z naszą ofertą!  

Najlepsze seriale i programy dla dzieci i młodzieży w TVP VOD 

 

Kanał dziecięcy TVP ABC zaprasza w godzinach 8:00-13:00 na codzienne, 

edukacyjne pasmo dla dzieci w różnym wieku. Wśród wielu propozycji 

https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-nudzi,47078659


Anteny jest m.in. emitowany codzienne program „Al-chemik”, który               

w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz 

„Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia 

związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza najmłodszych również na takie 

programy jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” 

oraz „Studio ABC”.  

,, Jesteśmy w tych dniach wspólnie z rodzicami. Bezpiecznie, bez reklam         

i zgodnie z podstawą programową nauczania. 

powiedział Członek Zarządu TVP, Mateusz Matyszkowicz.  

Oferta edukacyjna TVP  

 

 

Kulturalny rock szkolny, czyli kultura dla każdego! 
 

 

TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo edukacyjne dla rodzin – literatura, 

sztuka i muzyka. Codziennie w godzinach 13.00 – 17.00 dobra telewizja bez 

reklam. Antena przybliży młodym widzom filmy, spektakle Teatru Telewizji  

i seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur, np.: „Szatan z siódmej 

klasy” w reż. Kazimierza Tarnasa, „W pustyni i w puszczy” w reż. 

Władysława Ślesickiego, „Zemsta” w reż. Andrzeja Wajdy oraz 

„Niezapomniany Leonard Bernstein – spotkania z muzyką”, „Poczet królów 

polskich” i „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii”.  

 

Lekcja historii z TVP VOD 
 

 

 
„Szatan z siódmej klasy” w TVP VOD 

https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594
https://vod.tvp.pl/kolekcja/lekcja-historii,47078669


 

Ciekawy repertuar dla dzieci i młodzieży jest dostępny również w serwisie 

TVP VOD. W wyeksponowanym module są do wyboru filmy fabularne                     

i dokumentalne, seriale oraz programy dla dzieci i młodzieży.  

Lektury na ekranie? Tylko w TVP VOD 

 

 

 

"Zostań w domu" z Polskim Radiem Dzieciom.  
                                     

 
 

Audycje Polskiego Radia Dzieciom są źródłem wszechstronnej wiedzy, 

rozwijają w dzieciach wrażliwość na dźwięki.  

Więcej aktywności Polskiego Radia Dzieciom znaleźć można na mediach 

społecznościowych. Zapraszamy! 

 

*** 

Polskie Radio Dzieciom jest cyfrową oraz internetową, całodobową stacją 

radiową dla dzieci i ich rodziców.  

Cotygodniowo Polskie Radio Dzieciom nadaje ponad 130 premierowych 

audycji w tym bajki, audycje kulturalne, edukacyjne, podróżnicze                    

i rozrywkowe. Od godziny 7.00 do 21.00 usłyszeć można audycje dla dzieci,  

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909
https://www.facebook.com/radiodzieciom/
https://www.facebook.com/radiodzieciom/
https://www.polskieradio.pl/18


wieczorami audycje poradnicze, audycje publicystyczne i muzyczne dla 

dorosłych z udziałem uznanych ekspertów i wybitnych twórców. 

Polskie Radio Dzieciom dba o kulturę przekazu i sposób bycia. Dziennikarze 

Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś 

interesującego i wartościowego dla najmłodszych. Duży nacisk stawiany jest 

na realizowanie misji edukacyjnej i przestrzegania poprawności językowej. 

Poprzez audycje pełne dźwięków program ten wpływa na rozwój wyobraźni             

i buduje w dziecku kreatywność. 

Audycje wspomagają proces edukacji dzieci, odnosząc się bezpośrednio, ale 

również pośrednio do programu nauczania, rozszerzając zakres zdobywanej 

wiedzy. 

Stacja Polskie Radio Dzieciom to bezpieczna przestrzeń medialna, która nie 

nadaje reklam! 

Zobacz więcej na temat: rodzice dzieci wychowanie edukacja  

 

 

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik 

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne. 

Powstały one we współpracy z ekspertami, naukowcami, edukatorami             

i innymi nauczycielami, którzy dzielą się praktyczną wiedzą w programach 

Nauka dla Ciebie, Szkoła bliżej nauki, Klub Młodego Odkrywcy czy ESERO. 

Inspiracje znajdują się w zakładce  #Kopernikwdomu – Dla nauczycieli na 

głównej stronie CNK.  

Kopernik na swoim Facebooku codziennie publikuje propozycje 

wartościowych aktywności, którymi można zająć dzieci w domu, ale                    

i wykorzystać w pracy z uczniami. Dla osób niekorzystających z Facebooka 

zbiera te materiały i umieszcza na swojej stronie www, w odrębnej zakładce: 

#Kopernikwdomu – Eksperymentuj samodzielnie. Zachęcamy do zapoznania 

się z materiałami na stronach CNK: 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/, a także 

http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/ 

 

https://www.polskieradio.pl/rodzice/Tag165838
https://www.polskieradio.pl/rodzice/Tag165838
https://www.polskieradio.pl/wychowanie/Tag165855
https://www.polskieradio.pl/wychowanie/Tag165855
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu-dla-nauczycieli/


FBC wyszukiwarka bibliotek cyfrowych  

 

 
Zapraszamy również do korzystania z Federacji Bibliotek Cyfrowych. 

Federacja Bibliotek Cyfrowych to wspólna wyszukiwarka większości polskich 

bibliotek cyfrowych (w tym np. Śląskiej Biblioteki Cyfrowej) oraz wybranych 

repozytoriów. Można w niej znaleźć pełne teksty książek, artykułów, 

rozdziałów, a także mapy, pocztówki i wiele innych. Obecnie umożliwia 

dostęp do ponad 6,5 miliona różnych publikacji. Większość materiałów jest 

dostępna nieodpłatnie. 
 

 

Zabawy językowe i gry słowne, czyli polszczyzna na 

wesoło! 

Język służy nie tylko do komunikacji, ale również do zabawy. Jeśli chcecie 

poznać lub przypomnieć sobie intelektualne rozrywki bazujące na 

słowach, zachęcamy do lektury. Dziś parę słów na temat anagramów, 

kalamburów, palindromów oraz innych gier słownych i zabaw 

językowych. 

 

 
 

Zapraszamy na stronę: 
 

https://polszczyzna.pl/zabawy-jezykowe/ 

https://www.ciniba.edu.pl/wiadomosci/987993-wydawnictwo-c-h-beck-zwiekszylo-limit-dostepu
https://www.ciniba.edu.pl/wiadomosci/987993-wydawnictwo-c-h-beck-zwiekszylo-limit-dostepu
https://fbc.pionier.net.pl/
https://www.sbc.org.pl/dlibra
https://polszczyzna.pl/zabawy-jezykowe/


Karta z kalendarza                                                                         

- Światowy Dzień książki – 23 kwietnia 

 

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów 

naszej cywilizacji” M. Dąbrowska  

 

 

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, 

Światowy Dzień Książki) – doroczne święto organizowane przez UNESCO     

w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej 

za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono                

w 1995roku. 

Data ta wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej. W tym 

dniu w roku 1616 zmarli  Miguel de Cervantes, Szekspir i historyk 

peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Pomysł organizacji Święta zrodził się 

w 1926 roku w Kataloni, od 1930 jest oficjalnym świętem Hiszpanii. Od 1995 

roku UNESCO organizuje Światowy Dzień Książki. 

 Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie 

podejmowane są różne inicjatywy, które służą  promocji: czytelnictwa oraz 

ochrony praw autorskich i własności intelektualnej. Bo czyż nie miał racji 

Cycero, twierdząc, że: 

 „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, 

uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie                    

w przeciwnościach”. 



 
 

Światowy Dzień Książki – materiały edukacyjne 

 
Z okazji Światowego Dnia Książki Wyd. przygotowało dla Was zakładki. 

Wystarczy pobrać plik pdf, wydrukować i wyciąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-ksiazki-materialy-edukacyjne/
https://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/zakładki.pdf


Jak zachęcić dzieci do czytania książek, 

lektur 

 
 

 

Z tym pytaniem zetknął się niejeden rodzic. Zadaje je sobie również wielu 

nauczycieli. Tymczasem dla szerokiego grona dzieci czytanie książek nie 

należy do zestawu najbardziej atrakcyjnych zajęć, a lista lektur to 

synonim nudy, przykrego obowiązku i straty czasu.  Więc jak zachęcić 

dzieci do czytania lektur? Czy istnieją uniwersalne metody, które 

skutecznie przekonają młodych ludzi do śledzenia losów bohaterów 

literackich? 

 

Jak zachęcić dzieci do czytania lektur? Podpowiadamy i podajemy 

wskazówki. 

Jak zachęcić dzieci do czytania książek, lektur  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polszczyzna.pl/jak-zachecic-dzieci-do-czytania-ksiazek-lektur/


BAJKI TERAPEUTYCZNE, OPOWIADANIA, PORADNIKI, 

WIERSZE, FILMY PODEJMUJĄCE TEMAT EPIDEMII 

KORONAWIRUSA 
 
1.„Masz tę moc!” (e-book o koronawirusie)A. Frączek, E. Podleś i inni, wyd. 

Olesiejukhttps://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/K

oronawirus.pdf 

 

Film „Masz tę moc!” jest animowaną i dźwiękową wersją książki o tym 

samym tytule https://www.youtube.com/watch?v=YGqIwp9RDEo 

 

2. „Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie”(poradnik) M. M. Cruz 

https://www.medexpress.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-

pobierz-bezplatny-poradnik/76708 

 

3.„Jeżyk Bartek zostaje w domu”(bajka) M. Mytko 

https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-

Bartek.pdf 

 

4.„Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie” D. Bródka  

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-

wirusie-z-kolorem.pdf 

 

5. „Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w śpiewanego”(bajka) M. Matuszczyk  

https://www.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8&app=desktop 

 

6. „Wirusobajka”A. Jaworska (czytają J. Siepietowska i H. Jarzyńska –Radio 

Poznań) https://www.youtube.com/watch?v=SateBIBazlw&feature=youtu.be 

 

7. „Wirus”(wiersz) M. Strzałkowska 

https://www.facebook.com/WydawnictwoBajka/photos/a.158692197479856/3

357039870978390/?type=3&theater 

 

8. „Wiersz dla dzieciaków” A. Barciś 

https://www.facebook.com/barcislandia/videos/138934830894318/ 

 

9. Piosenka „Koronawirus niech tylko miłość będzie zaraźliwa” M.Bereda 

https://www.youtube.com/watch?v=DiKyTWLIamE 

 

10. Filmy Edusie.„Co to jest koronawirus?”Pomysł i realizacja: Pracownia Za 

Piecem–Milena Muzyczuk, Ryszard Muzyczuk 

https://www.youtube.com/watch?v=  

 

https://www.medexpress.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-pobierz-bezplatny-poradnik/76708
https://www.medexpress.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-pobierz-bezplatny-poradnik/76708
https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-Bartek.pdf
https://dzieciecapsychologia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-Bartek.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-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8&app=desktop
https://www.facebook.com/WydawnictwoBajka/photos/a.158692197479856/3357039870978390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WydawnictwoBajka/photos/a.158692197479856/3357039870978390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/barcislandia/videos/138934830894318/
https://www.youtube.com/watch?v=DiKyTWLIamE


11.Flmik edukacyjny studia Dinksy wyjaśniający dzieciom i dorosłym pojęcia 

związane z koronawirusem (pandemia, kwarantanna itd.). Do filmu powstają 

scenariusze pracy z dziećmi na temat koronawirusa.   

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&app=desktop 

 

 
 

 

Lucy Maud Montgomery 
 

  
 

( ur. 30 listopada 1874 r. -  zm. 24 kwietnia 1942)  
 

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) była kanadyjską pisarką, 

autorką słynnej książki „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&app=desktop


 
 

 

 

Ciekawostki o Lucy Maud Montgomery 
 

 Napisała zawrotną ilość dwudziestu powieści. Napisała również 

kilkanaście opowiadań.  
 

 Jako członkini brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Sztuk 

Pięknych została pierwszą kobietą w historii Kanady o takim właśnie 

statusie.  
 

 Została odznaczona słynnym Orderem Imperium Brytyjskiego.   
      

 Była członkinią francuskiego Instytutu Literatów i Artystów.  
 

 Została w Kanadzie „osobą o znaczeniu narodowym i historycznym”.  
 



 Weszła w związek małżeński z pastorem, co podyktowane było głosem 

rozsądku w stopniu znacznie większym niż głos serca. 

 

 

Cytaty Lucy Maud Montgomery 
 

 „Pięknym jest czyniący piękno (…).” 
 

 „Każda szczęśliwa chwila mieści w sobie odrobinę smutku.” 
  
„Tylko bardzo głupi ludzie mogą zawsze mówić mądrze.” 
 

 „Duchy zdarzeń, które nigdy nie nadeszły, są straszniejsze od widm 

przeszłości.”  
 

„Jedyna rzecz, której można być pewnym na tym świecie, to tabliczka 

mnożenia.” 

 

 

Seria o Ani 

Poszczególne części nie powstawały chronologicznie, w takim porządku, w 

jakim toczyło się życie głównej bohaterki. Tak wygląda kolejność tomów w 

serii, w nawiasie przy każdym tytule podane są daty pierwszego wydania: 

Ania z Zielonego Wzgórza (1908) 

Ania z Avonlea (1909)    

Ania na uniwersytecie (1915)    

Ania z Szumiących Topoli (1936)    

Wymarzony dom Ani (1917)    

Ania ze Złotego Brzegu (1939)    

Dolina Tęczy (1919)    

Rilla ze Złotego Brzegu (1920) 

Dodatkowo powstał także tom zatytułowany Ania z Wyspy Księcia Edwarda, 

który jest zbiorem kilku tekstów, częściowo wydanych w 1947 roku. Ania 

pojawia się także w dwóch zbiorach opowiadań: Opowieści z Avonlea (1912) 

i Pożegnanie z Avonlea (1920). 

 

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/188118/ania-z-zielonego-wzgorza
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/188119/ania-z-avonlea
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/188122/ania-na-uniwersytecie
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/188133/ania-z-szumiacych-topoli
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10690/wymarzony-dom-ani
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/162880/ania-ze-zlotego-brzegu
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/162884/dolina-teczy
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/126609/rilla-ze-zlotego-brzegu
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/96629/ania-z-wyspy-ksiecia-edwarda
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10289/opowiesci-z-avonlea
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/10846/pozegnanie-z-avonlea


 
 

 

 

Źródła 
 

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucy_Maud_Montgomery 

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ania_z_Zielonego_Wzg%C3%B3rza_(seria) 
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