
Poniedziałek 30 III 

DRODZY CZYTELNICY!  

Wydawnictwo Greg udostępniło na swojej stronie 

internetowej zbiór opowiadań dla najmłodszych 

czytelników. A w nich odpowiedzi na pytania: dlaczego 

chorujemy, po co właściwie myć ręce i czemu należy 

zasłaniać buzię przy kichaniu i kasłaniu :) 

 

Darmowy e-book do pobrania po kliknięciu w 

grafikę poniżej. 
 

Zachęcam do wspólnego czytania! :) 
 

                                                                                   

 

  Bibliotekarka pani Krystyna  

https://pliki.greg.pl/Wirusowy_Alarm.php?z=greg_fb2&fbclid=IwAR3JkeWhrtYseQNX_Nvv7dMdThNSe4UDw0E1gmNxBmaVNgPrmejdkOsT_hs


Wtorek 31 III 

DRODZY CZYTELNICY!  

 

Dzisiaj mam dla Was propozycję od wydawnictwa 

Olesiejuk - darmową książeczkę o tym, co to właściwie 

jest koronawirus i jak się przed nim ustrzec.  
 

Plik pdf do pobrania po kliknięciu w grafikę 
poniżej :) 

 

                                                                          

 
Bibliotekarka pani Krystyna  

 

 

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


Środa 1 IV 

DRODZY CZYTELNICY!  

Dodatkowo przygotowałam dla Was propozycję 

różnorodnych aktywności, które możecie podjąć, 

przebywając w domu, aby w miarę miło,  ale 

i pożytecznie spędzić ten trudny czas. 

 
CIEKAWE  LINKI 

 www.mojedziecikreatywnie.pl - zabawy dla młodszych dzieci 
 www.krokotak.com - pomysły na zajęcia plastyczno-techniczne 

 www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos - Fundacja 
Uniwersytet Dzieci - krótkie filmy edukacyjne 

 https://didasko.com.pl/pl/p/Od-jesieni-do-jesieni.-Maly-badacz-
przyrody/54 - kilka doświadczeń przyrodniczych związanych z 
wiosną 

 http://bitly.pl/5qLhw książeczka o koronawirusie stworzona przez 
psychologa 

 http://www.biskupin.pl/wirtualnemuzeum/ - wirtualne muzeum 
archeologiczne w Biskupinie 

 https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-
oferuje-wirtualne-
spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-
K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0 - spacery wirtualne po znanych 
muzeach na świecie 

 http://bitly.pl/PWREH - Uniwersytet Dzieci przygotował scenariusze 
zajęć domowych dla dzieci w różnym wieku: Odkrywanie, 
Inspiracja, Tematy. Scenariusze są stworzone na podstawie 
dziecięcych pytań 

 https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/uczen - Bezpieczniki 
Taurona - gry i zabwy z kategorii przyroda, fizyka. 

 Przepis na pyszne rogaliki i eksperyment z drożdżami: http://klub-
tworczych-mam.blogspot.com/2018/10/podwieczorek-28-z-
eksperymentem.html 

 http://gry.wawel.krakow.pl/#/ - Wawel online 

http://www.mojedziecikreatywnie.pl/
http://www.krokotak.com/
http://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci/videos
https://didasko.com.pl/pl/p/Od-jesieni-do-jesieni.-Maly-badacz-przyrody/54
https://didasko.com.pl/pl/p/Od-jesieni-do-jesieni.-Maly-badacz-przyrody/54
http://bitly.pl/5qLhw
http://www.biskupin.pl/wirtualnemuzeum/
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzve-K_uCiIaBDolfsjIsSzi_eVhKLg0
http://bitly.pl/PWREH
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/uczen
http://klub-tworczych-mam.blogspot.com/2018/10/podwieczorek-28-z-eksperymentem.html
http://klub-tworczych-mam.blogspot.com/2018/10/podwieczorek-28-z-eksperymentem.html
http://klub-tworczych-mam.blogspot.com/2018/10/podwieczorek-28-z-eksperymentem.html
http://gry.wawel.krakow.pl/#/


 https://niepodlegla.men.gov.pl/mission1/ - tutaj można sobie 
zagrać i pozwiedzać dom Józefa Piłsudskiego 

 zwiedzanie polskich muzeów i kopalni soli w Wieliczce 
 https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea? 

 polskie radio dzieciom na fb z ciekawymi audycjami Polskie Radio 
Dzieciom. Strona z grami typu: warcaby, chińczyk, domino, itd. 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                      Bibliotekarka pani Krystyna 

 

 

 

 

https://niepodlegla.men.gov.pl/mission1/
https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea


Czwartek 2 IV 

DRODZY CZYTELNICY!  

Chciałabym Was zachęcić do zapoznania się z kolejną 

propozycją nowoczesnego czytelnictwa, które obecnie 

musi zastąpić wam ofertę naszej szkolnej biblioteki. 

Mam nadzieję, że każdy z was znajdzie dla siebie 

interesującą książkę. 

 

 

BIBLIOTEKI CYFROWE.  c.d. 

 
 

Strona prowadzona przez Fundację Festina Lente. Proza i poezja światowa oraz 

polska. Poradniki, eseistyka. Także oryginalne wersje językowe. Do czytania na 

iPadzie, tablecie z Androidem albo czytniku Amazon Kindle. Wersje e-booków 

w ePub i Mobi a także PDF. Również do słuchania 

 

 

 

http://www.chmuraczytania.pl/


DARMOWE  EBOOKI c.d. 
 

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

są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki. 

Nexto 

Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość 

to poradniki, lektury i podręczniki. 

Bookini.pl - ogromna baza blisko 3 tysięcy darmowych e-książek do pobrania. 

Są to przede wszystkim klasyczne pozycje literatury polskiej, ale nie tylko. Nie 

brakuje lektur, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla uczniów. 

 DARMOWE AUDIOBOOKI 
 
Polska-Poezja.pl 

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. 

Za darmo, w serwisie YouTube. 

Spotify 

Spotify to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, 

audycji, podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, 

jednak także wersja bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i 

opowiadań dla dzieci. Wymaga rejestracji. Aplikacja jest dostępna na 

urządzeniach mobilnych i komputerach. 

Audio-Bajki.pl 

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube. 

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. 

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. 

http://www.publio.pl/darmowe.html
https://www.nexto.pl/ebooki/darmowe_c1219.xml
http://bookini.pl/index.php?t=authors
https://polska-poezja.pl/lista-wierszy
https://open.spotify.com/playlist/74wqfAUBTxFjmxEOyaxNZV
http://audio-bajki.pl/
https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/
https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/
https://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom/4474,Audycje?fbclid=IwAR2uan6LqFD3DFxympvAk7Pblbfzg73hvj-9OghMRfC0J7WiVSSwotg3Ly0


https://polska-poezja.pl/ 

Polska poezja czytana przez najlepszych polskich aktorów. 

 

Ze względu na zamknięcie szkół na portalu Amazon udostępniono 

audiobooki w obcych językach :) wszystkie udostępnione pozycje 

można odsłuchać na komputerze, telefonie czy tablecie.  

 

Do strony przejdziesz po kliknięciu w grafikę :) 

 
Miłego słuchania! :) 

 

                                                                                         

 
Bibliotekarka pani Krystyna 

 

 

 

 

 

 

https://polska-poezja.pl/


Piątek 3 IV 

DRODZY CZYTELNICY!  

Z pewnością warto teraz czytać. By 
poznawać w ten sposób nowych ludzi, 

zwłaszcza, gdy nie można ich poznać w 
    realu…,  przeżywać przygody, rozwijać 

wyobraźnię, poprawiać sobie nastrój… 
A dlaczego jeszcze warto czytać? – Kliknij 

na obrazek – i zobacz: 

 

 
 

http://www.bsip.miastorybnik.pl/publik/czytanie.pdf


Poniedziałek 6 IV 

DRODZY CZYTELNICY!  

 

 

 

 

Oto spis wybranych lektur szkolnych, które dostępne są 

online, i z których można skorzystać podczas pobytu  

 w domu.  
 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-nRydIBtPToc/Xmt66sVl0CI/AAAAAAAABSk/pr7uudD-epUstoRSLDjwyw7IqvSHPOM-wCLcBGAsYHQ/s1600/89435681_208578487075428_8558880260463001600_n.png


 

 

klasy 4-6 

 
Kornel Makuszyński, "Szatan z siódmej klasy" 

 

https://www.legimi.pl/ebook-szatan-z-siodmej-klasy-
kornel-makuszynski,b126293.html 
 

https://www.empik.com/szatan-z-siodmej-klasy-
makuszynski-kornel,p1208844786,ebooki-i-mp3-p 
 
 

C. S. Lewis, "Opowieści z Narnii" 

 
https://www.legimi.pl/ebook-opowiesci-z-narnii-
opowiesci-z-narnii-tom-1-lew-czarownica-i-stara-szafa-c-
s-lewis,b124058.html 
 
 
 

J. R. R. Tolkien, "Hobbit, czyli tam i z powrotem" 

 
https://www.empik.com/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem-
tolkien-john-ronald-reuel,p1211671029,ebooki-i-mp3-p 

 
 

klasy 7 - 8 

 

Juliusz Słowacki, "Balladyna" 
 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/ 

 
Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz" 

 

https://www.legimi.pl/ebook-szatan-z-siodmej-klasy-kornel-makuszynski,b126293.html
https://www.legimi.pl/ebook-szatan-z-siodmej-klasy-kornel-makuszynski,b126293.html
https://www.empik.com/szatan-z-siodmej-klasy-makuszynski-kornel,p1208844786,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szatan-z-siodmej-klasy-makuszynski-kornel,p1208844786,ebooki-i-mp3-p
https://www.legimi.pl/ebook-opowiesci-z-narnii-opowiesci-z-narnii-tom-1-lew-czarownica-i-stara-szafa-c-s-lewis,b124058.html
https://www.legimi.pl/ebook-opowiesci-z-narnii-opowiesci-z-narnii-tom-1-lew-czarownica-i-stara-szafa-c-s-lewis,b124058.html
https://www.legimi.pl/ebook-opowiesci-z-narnii-opowiesci-z-narnii-tom-1-lew-czarownica-i-stara-szafa-c-s-lewis,b124058.html
https://www.empik.com/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem-tolkien-john-ronald-reuel,p1211671029,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotem-tolkien-john-ronald-reuel,p1211671029,ebooki-i-mp3-p
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/


https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/ 
 
Adam Mickiewicz, "Dziady cz. II" 
 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-
poema-dziady-czesc-ii/ 

 
Stefan Żeromski, "Syzyfowe prace" 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace/ 
 
Henryk Sienkiewicz, "Latarnik" 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/ 
 
Ernest Hemingway, "Stary człowiek i morze" 

 
https://www.empik.com/stary-czlowiek-i-morze-
hemingway-ernest,p1211671056,ebooki-i-mp3-p 

 

 

                                              Bibliotekarka pani Krystyna  

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/
https://www.empik.com/stary-czlowiek-i-morze-hemingway-ernest,p1211671056,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/stary-czlowiek-i-morze-hemingway-ernest,p1211671056,ebooki-i-mp3-p


Wtorek 7 IV 

DRODZY CZYTELNICY!  

Dzisiaj mam dla Was ciekawą propozycję 

kreatywnego spędzenia wolnego czasu - 

stwórzcie wirtualne  książeczki własnego 

autorstwa z użyciem strony internetowej 

Storyjumper :) 

 

Jak taka książeczka może wyglądać?  

 

Na przykład tak (koniecznie zajrzyjcie do 

środka!): 

 

 

 

 
                                              Bibliotekarka pani Krystyna  

https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/book/showframe/77867535/-#page/1


Środa 8 IV 

DRODZY CZYTELNICY!  

Dziś chcę Was zapoznać z ciekawymi tytułami książek 

dla młodzieży oraz zachęcić do ich przeczytania. Może 

to będzie dla kogoś inspiracją w tym trudnym czasie 

izolacji z powodu pandemii, a równocześnie tak 

ważnym – przygotowania do dobrego przeżycia Świąt 

Wielkiej Nocy? 

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 

 
Bibliotekarka pani Krystyna 


