
WIRTUALNA WYPOŻYCZALNIA 

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

dla uczniów klas I - III 

Kochani Uczniowie! Drodzy Rodzice! 

Zapraszam do wirtualnej wypożyczalni: 

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

3/?fbclid=IwAR12qyKI47t0MaPyERvCwcSFKkLEDpYn01tdtQjfijDRS17MpRGfm-sBBbQ 

pod tymi linkami znajdują się następujące lektury: 

Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki 

https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/uploads/1/1/9/5/11954357/wojtek.pdf 

Asiunia – Joanna Papuzińska 
http://www.zkpig7.pl/2015_2016/Asiunia_Joanna_Papuzinska.pdf 

Sposób na Elfa – Marcin Pałasz 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Sposob%20na%20elfa%20str%203-19.pdf 

Baśnie (do wyboru) – Hans Christian Andersen 
http://biblioteka.kijowski.pl/andersen%20christian%20hans/basnie.pdf 

Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/lindgren-dzieci-z-bullerbyn.pdf 

Doktor Dolittle i jego zwierzęta – Hugh Lofting 
https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html 

Karolcia – Maria Krüger Kruger 
https://docplayer.pl/109227649-Ilustrowala-halina-bielinska-lektura-dla-klasy-ii-szkoly-podstawowej-by-piotr-bielinski-isbn.html 

O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach – Barbara Tylicka 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf 

Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim 
http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf 

Oto jest Kasia – Mira Jaworczakowa 

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf 

O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski 
https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf 

Brzechwa dzieciom – Jan Brzechwa 

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykibrzechwy.php 

Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą – Agnieszka Frączek 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%20Julek%20str%201-13.pdf 

Zaczarowana zagroda – Czesław Centkiewicz 
http://polish-culture.com/wp-content/uploads/2013/08/Zaczarowana-Zagroda.pdf 
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Najpiękniejsze wiersze – Danuta Wawiłow 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz-

reknKLoAhUdwcQBHRziC-0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fatlanty.pl%2Fimages%2F2011%2F04%2FWiersze-

Danuty-Wawi%25C5%2582ow.pdf&usg=AOvVaw2v5vlCKSgoJyHmwcnUqSuc 

 

Zapraszam także do odwiedzania strony www.wierszedladzieci.pl.  Jest to autorska strona 

Pana Jacka Paciorka, który udostępnia ją wraz ze wszystkimi prawami autorskim 

bezterminowo i nieodpłatnie do wykorzystania w ramach pracy zdalnej.  Autor posiada 

nieograniczone prawa autorskie do całości materiałów jak i wszystkich multimediów. Strona 

ta była laureatem polskiej edycji konkursu „Pozytywne treści on- Line dla dzieci” w 2011 r. 

i reprezentowała Polskę w ramach konkursu w UE.  Na stronie można posłuchać wierszy 

i bajek, rozwiązać różnego rodzaju quizy i nie tylko.  Strona przeznaczona jest dla dzieci 

młodszych: dla uczniów klas I – III. 

Źródło MEN 

Poza tym polecamy również: 

Audio-Bajki.pl 

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube. 

Bajkowisko.pl 

Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci. Na stronie można za darmo 

przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube. 

Polskie Radio Dzieciom 

Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku kategoriach: Bajkowy kącik, 

Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, Książki do poduchy. 

Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania. 
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