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W czasie zdalnej pracy szkoły szczególnie utrudniony jest kontakt uczniów z biblioteką 
szkolną. Jednak nasze Panie  Bibliotekarki nie zapomniały o uczniach i przygotowały 
kilka przydatnych informacji, które uczniowie i rodzice mogą wykorzystać podczas 

indywidualnej pracy. 

WolneLektury.pl 
Wolne Lektury to jedna z powszechnie używanych bezpłatnych bibliotek cyfrowych w 
Polsce. Repozytorium gromadzi lektury szkolne oraz dzieła klasyki literatury polskiej i 
światowej. Każdą książkę można czytać online lub pobrać na komputer czy urządzenie 
mobilne. 
Epodreczniki.pl 
Książki i materiały edukacyjne udostępniane przez serwis epodreczniki.pl są całkowicie 
bezpłatne i zostały dostosowane do potrzeb trzech grup wiekowych. 
Lektury.gov.pl 
Projekt lektury.gov.pl został zainicjowany przez dwa ministerstwa: Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tej inicjatywie lektury można pobierać przez 
Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej. 
Polona 
Polona to jedna z najnowocześniejszych i największych bibliotek cyfrowych w Polsce. 
Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych 
instytucji. 
Ibuk.pl 
Ibuk.pl to jedna z największych wypożyczalni e-booków w Polsce. 
Empik udostępnia wszystkim za darmo pakiet Premium na 60 dni. Zyskujemy dostęp do 
ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków. 
Szczegóły na stronie: http://booklips.pl/newsy/empik-udostepnia-wszystkim-za-darmo-
pakiet-premium-na-60-dni-zyskujemy-dostep-do-ponad-11-tysiecy-audiobookow-i-e-
bookow/ albo https://www.empik.com. 
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Już od poniedziałku 16 marca 2020 roku twórcy zrzeszeni w Unii Literackiej będą 
spotykać się z czytelnikami online. Codziennie o godzinie 18:00 przez trzy kwadranse 
będą czytać fragmenty bestsellerowych powieści. Przedstawiane będą także fragmenty 
książek jeszcze niepublikowanych. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się od 
adresem: https://www.facebook.com/unia.literacka. 

  

Gwiazdy wspierają akcję „W telefonie, na tablecie ciotka z wujkiem bajki plecie” 

Z powodu zaleceń związanych z pozostaniem w domu, wiele znanych osób publikuje zdjęcia 
lub filmiki jak spędza swój wolny czas. Namawiają i szerzą wiedzę na ten profilaktyki i 
zaleceń rządu. To niezwykle dobra inicjatywa! 

Kolejną z nich jest czytanie przez gwiazdy bajek dla dzieci, które będzie można odsłuchać na 
ich instastory. Biorą w nich udział: Kasia Zielińska, Mela Koteluk, Natalka Kukulska, 
Marta Żmuda Trzebiatowska, Ania Dereszowska, Basia Kurdej Szatan oraz Michał 
Piróg. 

Zapraszamy do słuchania :) 

https://www.youtube.com/watch?v=3InFZKF_5-U 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,pan-kuleczka-jak-w-zyciu,22880957 
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,pan-kuleczka-lato-i-zima,23207619 
 
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,na-zboczach-szklanej-gory,23207778 
 
Więcej propozycji można znaleźć na stronie : 
 
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,dzieciece-sprawy-o-rudym-
krabiku,22550294 
 

ZMĘCZYLIŚCIE  SIĘ CZYTANIEM? 

POSŁUCHAJCIE  AUDIOBOOKÓW !!! 

Najmłodsze dzieci mogą posłuchać bajek: 

https://www.youtube.com/watch?v=q73sm1PuRVE 

https://www.youtube.com/watch?v=e7SJEtQtFsY 

https://www.youtube.com/watch?v=JY9N0stRSM8 

https://www.youtube.com/watch?v=o5DyHwterbk 

Na tej stronie znajdziecie do posłuchania lektury  dla klas I-VIII: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVTQj_1e9ixRBFUBjv65oF2oGyt0vfQH5 

Nauczyciele biblioteki 
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