
8 – 15 MAJA XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK  

ZADANIE PLASTYCZNE  

 

 

 

W dniach 8 – 15 maja obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.            

Hasło tegorocznych obchodów brzmi:   ZASMAKUJ W BIBLIOTECE.      

Obecna sytuacja niestety nie pozwala nam na wspólne świętowanie  w naszej szkolnej 

bibliotece, za czym bardzo tęsknię! Mam nadzieję, że sytuacja poprawi się i niedługo 

będziemy mogli ponownie się spotkać.   

Wiem, że bardzo dużo czasu poświęcacie teraz na naukę zdalną, dlatego też, żeby umilić 

Wam  ten czas, abyście się mogli troszkę zrelaksować, proponuję zestawienie fajnych 

książek, które możecie legalnie, bezpłatnie przeczytać, wysłuchać, pobrać w sieci. 



ZACHĘCAM WAS! CZYTAJCIE, SŁUCHAJCIE, OGLĄDAJCIE              

I RYSUJCIE, MALUJCIE! 

ZADANIE PLASTYCZNE 

Dla chętnych czytelników:  zilustrujcie (kartka A4, technika wykonania 

dowolna) fragment, bohaterów utworu, który ostatnio przeczytaliście.  

Zdjęcie swojej pracy należy wysłać w załączniku na email biblioteki    

bibliotekaspjanow@wp.pl.  Prace można wysyłać przez cały maj.           

Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a najładniejsze 

nagrodzone! 

Propozycje: 

1.Zofia Stanecka czyta książkę „Basia i wiosna” 

https://www.youtube.com/watch?v=HzPcaJ7e7xk 

2. Na stronie Wydawnictwa Mała Kurka znajdziecie linki do filmików na Youtub. 

Fragmenty FANTASTYCZNYCH książek Davida Walliamsa czyta Jarosław Boberek.  

„Wielka ucieczka dziadka” https://youtu.be/e7SJEtQtFsY 

„Babcia Rabuś” https://youtu.be/DoKNiN4QpYI 

„Gang Godziny Duchów” https://youtu.be/_aBTJO4ih2w 

„Trefny Tatuś” https://youtu.be/w2dHYXn-oUY 

„Mały Miliarder” https://youtu.be/YKdnnavCXes 

3. Agata Kulesza czyta „Asiunię” Joanny Papuzińskiej: 

https://youtu.be/0ZE2gnkkhB8 

4. W Polskim Radio można posłuchać: 

Pięć pierwszych rozdziałów z książki „Ryba o imieniu Fabian” Ellen Karlsson (druga część 

wydanej przez Zakamarki książki „Sznurówka, ptak i ja”) – OBIE CZĘŚCI SĄ SUPER 

https://www.polskieradio.pl/18/90/Artykul/2401952 

A tu „Jestem Aki” Doroty Kassjanowicz: 

https://www.polskieradio.pl/18/90/Artykul/2268199 
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5. Biblioteka Akustyczna Virtualo poleca fragmenty swoich audiobooków: 

„Cudowny chłopak”, R. J. Palacio, czyta Anna Dereszowska: 

https://youtu.be/ox7ZE2Hb8DY 

 „Dynastia Miziołków”, Joanna Olech, czyta Artur Barciś: 

https://youtu.be/NxGxe2St1Lo 

„Dzieci z Bullerbyn”, Astrid Lindgren, czyta Edyta Jungowska  

https://youtu.be/UbH56wdPqWE 

Joanna Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska” czyta Leszek Filipowicz 

https://youtu.be/SLbwhFqiwhA 

„Opowiadania do chichotania”, Renata Piątkowska, czyta Artur Barciś: 

https://youtu.be/t2cRatw2cko 

„Detektyw Pozytywka”, Grzegorz Kasdepke, czyta Wojciech Malajkat: 

https://youtu.be/1sorMbUN3tE 

Agnieszka Mielech „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” czyta Joanna Pach-Żbikowska: 

https://youtu.be/gTY85VF0His 

„Kocie historie”, Tomasz Trojanowski, czyta Jarosław Boberek 

https://youtu.be/Uy4Ytp0kwkU 

6. Wydawnictwo EGMONT ma dla Was dwa darmowe ebooki 

Ebook „Basia. A my się nie nudzimy! Czytamy!”, Zofia Stanecka, Marianna Oklejak 

https://basia.com.pl/_files/Files/ba/si/basia-teraz-czas-na-czytanie.pdf 

Ebook „Basia, Misiek Zdzisiek i głupi wirus”,  Zofia Stanecka, Marianna Oklejak 

https://basia.com.pl/_files/Files/MZ/_i/MZ_i_glupi_wirus_lite.pdf?fbclid=IwAR1jQYJPi8gbi

ITt9QW0dTdLr1T491eiGjFcyFHS1Uue-wGYIAQZpvGuhoo 

7. Na stronie WWF można pobrać komiks Tomasza Samojlika „Serce wilka” 

https://www.wwf.pl/aktualnosci/przeczytajcie-serce-wilka 
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8.  Podcasty w Polskim Radio. „Gwiazda z pierwszego piętra” Barbary Kosmowskiej, 

Czyta Monika Kwiatkowska: 

https://podcasty.polskieradio.pl/ 

9. Małgorzata, Paweł i Antoni Królikowski czytają opowiadania z książki „Gorzka 

czekolada” (OPOWIADANIA O WARTOŚCIACH dla uczniów 11+): 

https://youtu.be/P0aN-teQd-Q 

10. W ramach akcji  „Autorzy/Ilustratorzy/Pracownicy Dwukropka dzieciom” na stronie 

Wydawnictwa Dwukropek można posłuchać: 

„Maleńki pirat”, Alicia Acosta: 

https://youtu.be/7RnfayMB77g 

11. W ramach akcji Czytanie przed spaniem TVP VOD aktorzy i dziennikarze czytają 

dzieciom bajki: 

„Wesoły Ryjek i plastelina” Wojciecha Widłaka czyta Katarzyna Pakosińska 

https://youtu.be/WtgpB9XGQOk 

„Wesoły Ryjek i śnieg” Wojciecha Widłaka czyta Andrzej Grabowski 

https://youtu.be/Ol9uKOGlDZc 

Bajkę „Jak Babcocha kupiła kokosanki za żołędzie” z książki „Babcocha” Justyny 

Bednarek czyta Paulina Lasota 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,babcocha-cz-i,39265141 

Książkę „Basia i Franek. Błoto”, Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak czyta Tomasz Błasiak 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,basia-i-franek-bloto,27032065 

„Bajkę o drzewie”, ElizyPiotrowskiej czyta Krzysztof Kowalewski 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,bajka-o-drzewie,35608403 

Książkę „Pan Kuleczka. Jaskinia” Wojciecha Widłaka czyta Jan Peszek 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,pan-kuleczka-jaskinia,42808942 
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„Opowieść o skarpetce szóstej, która zwinęła się w rożek i przysiadła na krzaku różanym, a 

potem wygrała konkurs na najpiękniejszy kwiat” z książki „Niesamowite przygody 

dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek czyta Joanna Kulig 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,opowiesc-o-skarpetce-szostej,26727595 

Tu można przeczytać i bezpłatnie pobrać (w formacie pdf, EPOB lub MOBI) książkę Rafała 

Kosika „Amelia i Kuba. Tajemnica celebryckiej wanny” 

https://www.legalnakultura.pl/files/tematyczne/160/Amelia_i_Kuba_TCW.pdf 

12. Na stronie Bajkowisko znajdziecie bajki do posłuchanie (w większości klasyka) 

https://www.bajkowisko.pl/ 

13. Polskie Radio Dzieciom przygotowało dla najmłodszych różne audycje pogrupowane w 

kilku kategoriach np. Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, 

Słuchowisko, Książki do poduchy: 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-

Dzieciom/4474,Audycje?fbclid=IwAR2uan6LqFD3DFxympvAk7Pblbfzg73hvj-

9OghMRfC0J7WiVSSwotg3Ly0 

14. Na stronie Wrocławskiego Teatru Lalek w zakładce Teatr online znajdziecie cykl 

teatralnych słuchowisk „Jasiek i…”, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-10 lat: 

https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/component/sppagebuilder/388-sluchaj-online 

 (źródło:  biblioteczka-apteczka) 
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