
WARTO CZYTAĆ 
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 i zobacz: 

 

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

 

POGOTOWIE LEKTUROWE  

Klasy 1-3 

https://gckib.org.pl/2020,03,lektura-w-kazdym-domu-klasy-1-

3/?fbclid=IwAR031hTkxQBnfHi6e0jETwxrfwBmeus0QfahgvrKWMhz2jGwChvnBmJJklo 

klasy 4-6  

Kornel Makuszyński, "Szatan z siódmej klasy"  

https://www.legimi.pl/ebook-szatan-z-siodmej-klasykornel-makuszynski,b126293.html  
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https://www.empik.com/szatan-z-siodmej-klasymakuszynski-kornel,p1208844786,ebooki-i-mp3-p 

C. S. Lewis, "Opowieści z Narnii"  

https://www.legimi.pl/ebook-opowiesci-z-narniiopowiesci-z-narnii-tom-1-lew-czarownica-i-stara-

szafa-cs-lewis,b124058.html 

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

https://www.empik.com/hobbit-czyli-tam-i-z-powrotemtolkien-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://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/ 

Adam Mickiewicz, "Dziady cz. II" 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziadypoema-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-morzehemingway-ernest,p1211671056,ebooki-i-mp3-p 

 

E-BOOKI PRZYGOTOWANE DLA MŁODSZYCH DZIECI 

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! :) 
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https://pliki.greg.pl/Wirusowy_Alarm.php?z=gregpl_glowna 

 

https://pliki.greg.pl/Matematyka_dla_smyka.php?z=gregpl_glowna 

 

https://drive.google.com/file/d/1OKE48P4__oKw0U0cUn8LA4xfLfVP99jp/vie 

 CIEKAWE LINKI 

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  
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 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-badaczprzyrody/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-muzeowoferuje-

wirtualnespacery/?fbclid=IwAR3IUmEREPd6FO4pB8kZ7GuqrQfMzveK_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.  

 http://gry.wawel.krakow.pl/#/ 

 Wawel online  

 https://niepodlegla.men.gov.pl/mission1/ 

 tutaj można sobie zagrać i pozwiedzać dom Józefa Piłsudskiego  

 https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea?  

zwiedzanie polskich muzeów i kopalni soli w Wieliczce 
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GRY I ZABAWY Z KSIĄŻKAMI 

Na tych stronach znajdziecie specjalnie dla Was opracowane krzyżówki, układanki, labirynty, puzzle, 
zagadki filmowe i inne gry związane z książkami, ale nie tylko.  

http://www.buliba.pl/ 

http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ 

http://www.gralandia.pl/ 

http://gry.audio-bajki.pl/ 

http://dzieci.erys.pl/ 

http://www.sieciaki.pl/ 

http://www.zyraffa.pl/gry/ 
 
http://przecinekikropka.pl/dla-dzieci/#/empik/strona–glowna/ 

 

UL z książkami 

  
codziennie o 18.00 na Facebooku do końca epidemii 

Sprawdź harmonogram wirtualnych spotkań autorskich z serii „UL z książkami”, w ramach którego polscy 
literaci codziennie czytają i rozmawiają online z fanami na Facebooku. 
 
To wyjątkowe wydarzenie w Internecie, dzięki któremu w spotkaniach autorskich mogą uczestniczyć 
wszyscy użytkownicy Facebooka – a „wirtualna sala spotkań” pomieści wszystkich chętnych! 
Codzienne przeciwwirusowe spotkania literackie na Facebookowej stronie.   
Unia Literacka. 
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