
 

NASZA  BIBLIOTEKA SZKOLNA 

W CZASIE ZDALNEGO NAUCZANIA                                                                                           

 
ZALETY CZYTANIA KSIĄŻEK- o tym warto mówić głośno!!! 

1. Czytanie aktywizuje: koncentrację, skupienie uwagi, wyobraźnię, emocje, 

pamięć, logiczne myślenie. 

2. Czytanie poprawia i wydłuża czas koncentracji, usprawnia zdolność myślenia 

logicznego, pobudza do pracy obie półkule mózgu, zapobiega nadmiernemu 

kontaktowi z nowoczesnymi technologiami, wzbogaca słownictwo, wzmacnia 

swobodę mówienia, kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia. 

3. Czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne, rozwija wyobraźnię, ciekawość 

naukową, zainteresowania. Uczy odróżniania dobra od zła, rozwija 

wrażliwość moralną. 

4. Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Daje wytchnienie  

i, tak potrzebną we współczesnym świecie, ciszę, zwłaszcza po zbyt długim 

oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze, telefonie, tablecie... 



                      

 

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!  

 

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie zapominajmy o książce, 

pamiętajmy, że książki doradzają, skłaniają do refleksji, poprawiają humor i… 

uczą.  

Zapewniam Was, że bez wychodzenia z domu znajdziecie potrzebne  

lektury szkolne oraz inne interesujące, wartościowe książki. 

Hasło na dziś- na ten trudny czas- brzmi: Czytajmy książki w Internecie!!!  

 

                     



                                                   

 

Zachęcam do czytania e-booków, korzystając z legalnych  źródeł.  

Oto propozycje stron, które polecam: 

https://www.vogue.pl/a/empik-bezplatne-udostepnia-audiobooki-i-eboki 

Empik bezpłatnie udostępnia audiobooki i ebooki 

 

https://lektury.gov.pl/ –  rozbudowana baza lektur szkolnych; wystarczy tylko wpisać autora 

lub tytuł książki  

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak 

również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez 

konieczności zakładania konta oraz logowania. 

https://wolnelektury.pl/  – biblioteka czynna 24 godziny na dobę, której zasoby są dostępne 

całkowicie za darmo  

Rozbudowana baza lektur szkolnych i klasyków literackich w postaci e-booków; dostępne e-

woluminy zostały profesjonalnie wydane, opatrzone przypisami i udostępnione we wszystkich 

popularnych formatach, tytuły są darmowe, ponieważ w bazie znajdują się książki, do których 

prawa autorskie już wygasły 

https://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. 

https://calapolskaczytadzieciom.pl – strona poświęcona kampanii społecznej, promuje 

wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadzi programy edukacyjne dla rodziców, 

nauczycieli i uczniów  

https://lektury.gov.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/


 

            

 

 

 

 

Niekiedy mamy kłopot z wyborem odpowiedniej książki. Oto kilka 

stron, na których znajdziecie podpowiedzi ekspertów i tytuły książek, które 

warto przeczytać: 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zlota-lista# 

http://www.rodzinneczytanie.pl/do-czytania-dzieciom 

http://czytam-dzieciom.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://czytam-dzieciom.blogspot.com/


 

                                 

 

Najmłodszym uczniom polecam bajki do słuchania: 

Bajkowisko - bajki dla dzieci do słuchania 

https://vod.tvp.pl/website/czytanie-przed-spaniem,19864999  – „Czytanie przed spaniem” to 

pełen ciepła cykl, w którym znakomici aktorzy i znani dziennikarze czytają dzieciom bajki  

 

  

… a starszych uczniów zachęcam do korzystania z audiobooków na stronie: 

audioteka.pl- na tej stronie można słuchać wybranych książek za darmo i skorzystać z 

darmowego dostępu przez 14 dni.  

Aktorzy czytają nie tylko klasykę, ale i najnowsze powieści, w tym kryminały, powieści 

historyczne i oczywiście bestsellery. Audiobooki mają to do siebie, że sprawdzają się zarówno 

wtedy, gdy brakuje nam czasu na czytanie, jak również w chwilach relaksu. Z badań wynika, że 

nie ma różnicy w przyswajaniu czy zapamiętywaniu treści wysłuchanych i przeczytanych  

https://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg/videos
https://vod.tvp.pl/website/czytanie-przed-spaniem,19864999


 

     

Polecam też lektury na ekranie: 

 https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909   

https://whatnext.pl/tvp-kultura-pokaze-ekranizacje-lektur-dla-uczniow/ 

 

W wolnym czasie zapraszam Was do wirtualnego zwiedzania 

najpiękniejszych muzeów na świecie i w Polsce 

               

 

https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/ 

https://kukulturze.pl/wirtualne-spacery-po-polskich-muzeach/ 

… oraz na  Strona Centrum Nauki Kopernik, aby samemu w domu 

poeksperymentować, pokonstruować…  

https://vod.tvp.pl/kolekcja/lektury-na-ekranie,47077909
https://whatnext.pl/tvp-kultura-pokaze-ekranizacje-lektur-dla-uczniow/
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/


 

Na koniec… materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy 

internetowe: 

Serwis Muzykoteka Szkolna  

(nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje 
zainteresowanie muzyką) 
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych 

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu 

wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów. 

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty: 

 informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami 

 przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o 

egzaminie ósmoklasisty 

Epodreczniki.pl 

(na platformie MEN epodreczniki.pl znajdziecie e-materiały do samodzielnej nauki; 

epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą 

programową materiałów edukacyjnych) 

Serwis Ninateka 

(serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy 

eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje 

dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe) 

Portal lektury.gov.pl 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna 

materiały edukacyjne do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów rekomendowane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/
https://www.cke.gov.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna


 

 

 

Pamiętajcie… 

                                 



Pozdrawiam Was ciepło i oczywiście zachęcam do czytania książek, 

które przede wszystkim  Was rozbawią i przyniosę chwilę zapomnienia.  

W razie pytań proszę o kontakt, ciepło pozdrawiam, trzymajcie się… 

Wasza bibliotekarka  Iwona Szczepańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


