
    

BIBLIOTEKA  - informacje na czas nauczania zdalnego 
 
Dlaczego codzienne czytanie jest ważne? 

• Bajkowy świat fantazji jest idealnym miejscem, w którym czujemy się świetnie 
przebywając w krainie mówiących zwierząt, przedmiotów i wszelkich symboli. 

• Dzięki bajkowym postaciom możemy zobaczyć świat z innej perspektywy, co może 
być pomocne choćby w przełamywaniu egocentryzmu (ja, ja, ja, moje, moje, moje). 

• Możemy wspólnie z bajkowymi bohaterami przeżywać ich przygody, troski, smutki 
i radości, dzięki czemu rozwijamy wrażliwość i empatię. 

• W bajkach, normy i zasady są jasne, przystępnie przedstawione. 
• W bajkowym świecie wyraźnie zaznaczają się role społeczne, co pomaga w ich 

przyswojeniu i daje wzorce do naśladowania. 
• Książki rozbudowują słownictwo, wyobraźnię, poczucie piękna oraz przekazują 

tradycje (naszej lub innej) kultury. 
• Na każdym kroku widzimy, że są również źródłem radości, optymizmu i świetnej 

zabawy. 

Drodzy Uczniowie, na czas naszej nieobecności w szkole podpowiadam, gdzie można znaleźć 
w sieci bezpłatny dostęp do lektur i innych książek: 

WolneLektury.pl 

Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w 
tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis 
zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji 
(smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska. 

Lektury.gov.pl 

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne 
online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Polona.pl 

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. 
Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe. 

Legimi 

Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na 
smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów 
dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę. 

Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie 

Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej 
półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez 
ograniczeń czasowych. 

 
 

Bardziej leniwym polecam bajki do słuchania: 

https://wolnelektury.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/
https://www.legimi.pl/czas-na-czytanie/


https://www.youtube.com/watch?v=84iy6ERFvg4 

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU 

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

Polecam też: 

Bajki dla dzieci online - długością idealne na czytanie przed snem. Znajdziecie tutaj 
także bajki do oglądania: m.in. Wróbla Ćwirka, Świnkę Peppę czy Smerfy. 
  

https://miastodzieci.pl/…/mis-bumbumek-czyli-o-tym-ze-nie-…/ 

Moja propozycja do przeczytania./kliknij dwukrotnie aby otworzyć/ 

 

 

Pozdrawiam wszystkich czytelników 

Urszula Owsianka 
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