
W ramach pracy zdalnej biblioteka proponuje udział w konkursach: 

I Konkurs na najpiękniejszą zakładkę 

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-IV. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. 

Zdjęcie przesyłamy na adres sp.wioletta@onet.eu. 

II Konkurs plastyczny ,,Laurka dla biblioteki” 

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas O -III. 

Prace mogą być wykonane dowolną techniką ( ołówek, kredki, pisaki, wycinanki, farby). 

Prosimy o przesłanie zdjęcia laurki na adres: sp.wioletta@onet.eu w terminie do 27.04.2020 r. 

Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie szkoły. 

III Konkurs literacki,, Zostaję w domu! Czytam!” 

Konkurs przeznaczony dla uczniów kl. IV -VIII. Uczestnik musi napisać wiersz, rymowankę, 

hasło reklamujące bibliotekę. Prosimy o przesłanie zdjęcia na adres: sp.wioletta@onet.eu w 

terminie do 24 .04.2020 r. Prace laureatów będą prezentowane na stronie szkoły. 

Cały czas zachęcamy do korzystania z zasobów cyfrowych. Podajemy kolejne propozycje: 

Chmura Czytania 

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów. Nie wymaga 

logowania. 

Masz tę moc- ebook o koronawirusie 

Darmowy ebook na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Pomaga wyjaśnić 

najmłodszym, czym jest wirus, dlaczego ich życie jest teraz inne. 

Publio- darmowe ebooki, audiobooki 

Księgarnia oferuje ponad 100 darmowych ebooków. Można tam znaleźć lektury, podręczniki, 

poradniki. 

Polska-poezja.pl 

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji. 

Audio-bajki.pl 

Nagrania bajek dostępne za darmo. 

 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/


Polskie Radio Dzieciom 

To różne audycje radiowe w kilku kategoriach: Wieczorne pogaduchy, Książki do poduchy, 

Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata. 

 

Mamy również kilka propozycji książkowych z cyklu ,,Biblioteka poleca -książka dnia.” 

Propozycje lekturowe dostępne w serwisie Wolne Lektury ( wystarczy wpisać tytuł). 

15.04.2020 ( środa) 

Książka dnia – Wspomnienia niebieskiego mundurka” 

16.04.2020 (czwartek) 

Książka dnia- ,, Robinson Crusoe” 

17.04.2020 (piątek) 

Książka dnia- ,,Ania z Zielonego Wzgórza” 

20.04.2020 (poniedziałek) 

Książka dnia – ,,Romeo i Julia” 

21.04.2020 ( wtorek) 

Książka dnia – ,,Historia żółtej ciżemki” 

22.04.2020 (środa) 

Książka dnia- ,,20 000 mil podmorskiej żeglugi” 

23.04.2020 ( czwartek) 

Książka dnia- ,,Trzej bracia” 

24.04.2020 ( piątek) 

Książka dnia - ,,Przygody Tomka Sawyera” 

 

Miłego czytania! Czekamy na prace konkursowe! 

 

J. Moskała, W. Stecyk 


