
ZOSTAŃ W DOMU – PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ 
 
W związku z decyzją o zamknięciu szkół, została ograniczona 
możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.  
Poniżej przedstawiamy różne strony, na których dostępne są książki 
w formie ebooków oraz audiobooków.  
 

 

WOLNE LEKTURY  

 

 
strona zawierająca lektury szkolne. Książki dostępne na 
stronie, jak również do pobrania na komputer lub 
czytniki ebooków znajdziesz na stronie  

https://wolnelektury.pl/ 
 

 

LEKTURY.GOV.PL 

 
  

portal internetowy zawierający większość lektur 
szkolnych. Książki do pobrania zarówno na komputer, 
jak również na czytnik ebook czy telefon znajdziecie na 
stronie  https://lektury.gov.pl/ 

 

E-PODRĘCZNIKI 

 

Dla tych, którzy zostawili swoje podręczniki w szkole, 
wersja elektroniczna   https://ebooki.nowaera.pl/ 

 

DARMOWE EBOOKI znajdziecie na stronach: 

 PUBLIO  to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 
ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące 

do domeny publicznej i  poradniki.    
www.publio.pl/darmowe.html  

 

 

 

https://wolnelektury.pl/
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 VIRTUALO to księgarnia internetowa. Oferuje niewiele 
darmowych   ebooków dla dzieci, jednak ma spory wybór  
ebooków dla dorosłych.  virtualo.pl/ebooki  

 

 

 

Empik GO gwarantuje bezpłatny, 60-dniowy okres 
próbny; należy pamiętać o ewentualnym dezaktywowaniu 
abonamentu  www.empik.com/go 

 

 

 

 

 

 

AUDIOBOOKI DLA NAJMŁODSZYCH 
 

MASZ TĘ MOC – ebook  lub audiobook o 
koronawirusie  
 Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego 

ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. 

Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało 

się tak dziwne i jak zapobiegać jego rozprzestrzenianiu  się?    

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

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

 

 

AUDIO BAJKI  Nagrania bajek dostępne za darmo w 

serwisie YouTube.  http://audio-bajki.pl/ 

 

 

 

 

BAJKOWISKO Serwis oferuje wiele nagrań bajek i 

audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo 

przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale 

YouTube.  https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/ 
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 BAJKI ZASYPIANKI Duży wybór bajek do 

słuchania. Zostały podzielone na bajki dla młodszych i 

starszych, chłopców i dziewczynek oraz bajki 

terapeutyczne  bajki-zasypianki.pl/bajki-do-sluchania    

 

 

 

ELFIBAJKA Bajki do słuchania, czytania i zabawy. 
Należy uważnie wybierać darmową ofertę.      
www.elfibajka.pl             

 

 

 

 

MOGĄ ZACIEKAWIĆ 
 

POLSZCZYZNA Znajdziesz tutaj kompendium 
zagadnień językowych, z którymi mierzą się 
codziennie miliony Polaków i osób aspirujących do 
biegłego posługiwania się polszczyzną.   
https://polszczyzna.pl/   

 

 

 

NINATEKA  Strona oferuje duży wybór filmów, 
przedstawień teatralnych, koncertów, wspiera 
edukację.   https://ninateka.pl/ 

 

 

 

 

PROPOZYCJE FILMOWE KULTURALNEJ SZKOŁY  

    Specjalne pasmo edukacyjne “Kulturalna szkoła”. 
W dni powszednie od godz. 13:00 antena zaprasza 
na filmy, spektakle i programy kierowane do 
młodzieży szkolnej.     
            https://tvpkultura.tvp.pl/47204887/pasmo-

edukacyjne?utm_source=onet&utm_medium=1x1&utm_content=vm_pid_270827196&utm_term=ogolna

&utm_campaign=23952277_tvp-kultura 
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