
        Nauczyciel bibliotekarz poleca 
lektury szkolne ONLINE dla klas I- III 
Wystarczy nacisnąć CTR i kliknąć w link ...i już! 
 

Dziś  lista lektur szkolnych w formie elektronicznej dla uczniów klas 1-3: 

  

Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki - zobacz cały tekst 

Asiunia – Joanna Papuzińska - zobacz cały tekst 

Baśnie – Hans Christian Andersen (wybór) - zobacz cały tekst 

 

Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren - zobacz cały tekst 

Doktor Dolittle i jego zwierzęta – Hugh Lofting - zobacz cały tekst 

Karolcia – Maria Krüger Kruger - zobacz cały tekst 

Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim - zobacz cały tekst 

Oto jest Kasia – Mira Jaworczakowa - zobacz cały tekst 

O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski - zobacz cały tekst 

Zaczarowana zagroda – Czesław Centkiewicz -zobacz cały tekst 

 
FRAGMENTY: 

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

Sposób na Elfa – Marcin Pałasz - przeczytaj fragment 

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

                                                                                        

  

      Nauczyciel bibliotekarz poleca 
lektury szkolne ONLINE dla klas IV- VIII 

https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/uploads/1/1/9/5/11954357/wojtek.pdf?fbclid=IwAR27jVv2qTlJen21ZuG3gDBrIXMpJwWhbr8zWfJM9_PqSdsK6cDVLyzRINA
http://www.zkpig7.pl/2015_2016/Asiunia_Joanna_Papuzinska.pdf?fbclid=IwAR1uynsBAqVzGaPKB8ths94saUs1izG5wnmnVGJHL1GG9FRg8KZ6MZ5MisI
http://biblioteka.kijowski.pl/andersen%20christian%20hans/basnie.pdf?fbclid=IwAR0B_b-XXKQzNBxLWEq_sxDQlYaqxfnmqREPDbQVntWgCPuNlVds8vw6Yzs
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/lindgren-dzieci-z-bullerbyn.pdf?fbclid=IwAR0EIyhQOsBRDInfLlz8lqq2oM6zJ_UR87YgVb4RFIsFbPeF10twOhzSXXU
https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html?fbclid=IwAR1XiAMSq694ZSd5lila6gm64MC5H2N86rq3IJ5WL8trvYfMNuZDdugeluA
https://docplayer.pl/109227649-Ilustrowala-halina-bielinska-lektura-dla-klasy-ii-szkoly-podstawowej-by-piotr-bielinski-isbn.html?fbclid=IwAR3IYGvVlQLUxyi6VPz7rDiltTDY50vsexSgrO3Vw3CLnB7ivkwJDKGUvdw
http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf?fbclid=IwAR3YOg_4QYhU6K0Qetfv-YuNGzGvpghnZzZtCb1Eiv261QGo_-zfVjiaTuk
http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf?fbclid=IwAR2W9T6eDnpdpI4DmMIToaqao97sCh5khSo7VW3VnKHleHIQFCZtf3fqv1A
https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf?fbclid=IwAR1FxYveB3TFT587ch-9fjrMLNMPws_DkSlpe0G2kmnWCmJvF3XHiqFCnGM
http://polish-culture.com/wp-content/uploads/2013/08/Zaczarowana-Zagroda.pdf?fbclid=IwAR1Udl67LS8xmYrvYYKiN0q_p0UFJ2e6B5NCJVoR1Na8Yrz40nah1KnZ3F8
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%20Julek%20str%201-13.pdf?fbclid=IwAR0gaq4ZIO-cxwidUF4bdJ5Cde_b_9pLOc4OVjoA84CrvmTisfnKgvfFNWE
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Sposob%20na%20elfa%20str%203-19.pdf?fbclid=IwAR2J8FXsr29w1ypW-8RUXYLDb_cKusw3apQPJcBrNEZT-NUGABxmr2u7rmg
https://sp43bialystok.edupage.org/text2/#lektury%20I_III
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf?fbclid=IwAR2Tjsmi-jlgw0BCG_VglwO3NE9Tr-GsNX0jSkZWpoiy5UQiBTLNgrLZ_Ok


Propozycja lektur szkolnych dla klas IV- VIII 

Lektury obowiązkowe 

Tekst online/ Audiobook/ Film/ Inne materiały  

Jan Brzechwa: Akademia Pana Kleksa 
- obejrzyj film 

René Goscinny: Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań) -
przeczytaj tekst 

Rafał Kosik: Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi 

- przeczytaj tekst 

Clive Staples Lewis: Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara 
szafa 

- przeczytaj tekst 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,61b33-opowiesci_narnii.html Quiz 

Ferenc Molnár: Chłopcy z Placu Broni 
- obejrzyj film 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,65919b-
chlopcy_placu_broni.html Quiz 

Bolesław Prus: Katarynka 
- przeczytaj tekst 

John Ronald Reuel Tolkien: Hobbit, czyli tam i z powrotem 

- posłuchaj audiobuka 

Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy 

- przeczytaj tekst 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,315375-_w_pustyni.html Quiz 

Aleksander Fredro: Zemsta 

- przeczytaj tekst 

- obejrzyj teatr telewizji 

Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz 

- przeczytaj tekst 

Adam Mickiewicz: Dziady, część II 

- przeczytaj tekst 

Juliusz Słowacki: Balladyna 

- przeczytaj tekst 

https://www.youtube.com/results?search_query=akademia+pana+kleksa+ca%C5%82y+film
https://docplayer.pl/47679184-Mikolajek-sempe-i-goscinny.html
https://www.youtube.com/watch?v=NKfSt_ChZT4
http://www.stypendiada.pl/files/klasa%205%20Lew,%20czarownica%20i%20stara%20szafa.pdf
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,61b33-opowiesci_narnii.html
https://www.cda.pl/video/1979175f6
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,65919b-chlopcy_placu_broni.html
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,65919b-chlopcy_placu_broni.html
https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka
https://www.youtube.com/watch?v=SC5H39eBbyQ
https://lektury.gov.pl/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,315375-_w_pustyni.html
https://lektury.gov.pl/lektura/zemsta
https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow
https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie
https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii
https://lektury.gov.pl/lektura/balladyna


Henryk Sienkiewicz: Latarnik 

- przeczytaj tekst 
 

  

Lektury uzupełniające 

Tekst online/ Audiobook/ Film/ Inne materiały 

Frances Hodgson Burnett: Tajemniczy ogród -  
- przeczytaj tekst 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,665de-tajemniczy_ogrod.html 
quiz 

Henryk Sienkiewicz: Janko Muzykant 

- przeczytaj tekst 

Mark Twain: Przygody Tomka Sawyera 

- przeczytaj tekst 
 

 

 

Czy wiesz, że… 

  Badania przeprowadzone na uniwersytecie Sussex wykazały, że: 

# czytanie redukuje stres o 68%, 
# słuchanie muzyki  o 61%, 

# filiżanka herbaty o 54%, 

# spacer o 42%, 

# gry wideo tylko o 21%. 

      Zadbaj o siebie! Po prostu poczytaj dla przyjemności :) 

 

https://lektury.gov.pl/lektura/latarnik
https://lektury.gov.pl/lektura/tajemniczy-ogrod
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,665de-tajemniczy_ogrod.html
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,665de-tajemniczy_ogrod.html
https://lektury.gov.pl/lektura/janko-muzykant
https://sp43bialystok.edupage.org/text2/#Lektury%20IV_VIII
https://lektury.gov.pl/lektura/przygody-tomka-sawyera

