
Biblioteka szkolna działa pod hasłem ,,Zostań w domu! Czytaj książki!” 

Zachęcamy do korzystania z zasobów cyfrowych, znajdziecie tam większość potrzebnych lektur: 

 

Serwis ,,Wolne lektury” 

Serwis polonistyczny ,,Hamlet” 

Exlibris Literatury polskiej w Internecie 

Polska Biblioteka Internetowa 

 

  Do młodszych czytelników kierujemy hasło ,,Poranek z bajeczką' Proponujemy konkursy 

czytelnicze.  Wejdź na stronę bajkowisko.pl. Wysłuchaj bajeczki, a następnie wykonaj do niej 

ilustrację  Prace należy przesyłać ( w formie zdjęcia) na adres e-mail: j.moskalapolski@gmail.com 

Ponadto proponujemy Wam zabawę w teatr. Zaproście do zabawy młodsze rodzeństwo. Urządźcie 

w domu przedstawienie teatrzyku cieni. Jak to zrobić? Podpowiedź znajdziecie na YouTube 

wpisując ,”Teatrzyk cieni”. 

 

 

 Starszym czytelnikom każdego dnia polecamy inną książkę. 

 

30.03.2020 ( poniedziałek) 

 

Książka dnia - William Makepeace Thackeray ,Pierścień i róża.” 

  

Wykonaj plakat promujący lekturę. Zrób zdjęcie pracy i prześlij na adres e-mail. 

 

31.03.2020  (wtorek) 

 

Książka dnia- Edit Nesbit ,,Poszukiwacze skarbu.” 

Co można poradzić, gdy sytuacja finansowa rodziny nie przedstawia się najlepiej?Rodzeństwo 

Bastablów wpada na genialny pomysł: trzeba znaleźć skarb! 

 

Opracuj komiks na podstawie powieści. Prześlij zdjęcie pracy. 

 

01.04.2020 (środa) 

 

 Książka dnia- Mark Twain – ,,Książę i żebrak.” 

 

Przypadek łączy ze sobą podobnych rówieśników z różnych światów. Tomek to  londyński nędzarz. 

Edward jest następcą angielskiego tronu. Marzy o swobodnym, beztroskim życiu. Zazdroszczą 

sobie wzajemnie trybu życia i......... 

Sprawdź, co dalej! 

 

02.04.2020 (czwartek) 

Książka dnia – Frances Hodgson Burnett ,,Mała księżniczka.” 

 

Wydawać by się mogło, że Sara urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą. Ma wszystko, czego tylko 

zapragnie. Ojciec bardzo ją kocha, nauczyciele stawiają za wzór. Niestety, w dniu jej jedenastych 

urodzin los się odwraca...... 

 

03.04.2020 ( piątek) 

Książka dnia – Bolesław Leśmian ,,Przygody Sindbada Żeglarza.” 

 

Sindbad mieszka w Bagdadzie z wujem Tarabukiem.  Tarabuk jest poetą. Niestety, nie zna 

mailto:j.moskalapolski@gmail.com


ortografii, przez co popełnia mnóstwo błędów. Pewnego dnia zasypia nad morzem.......... 

 

06.04.2020  (poniedziałek) 

Książka dnia – Rudyard Kipling ,,Druga księga dżungli.” 

Zbiór opowiadań dotyczących życia Mowgliego w dżungli, wśród zwierząt. 

 

07.04.2020  (wtorek) 

Książka dnia- Hans Christian Andersen „Baśnie” 

 

Czy zechcecie pochylić się nad biedną, zmarzniętą dziewczynką z zapałkami? A może wzruszy Was 

los brzydkiego kaczątka, wyśmiewanego i pogardzanego przez wszystkich, które pewnego dnia 

zamienia się w pięknego łabędzia? Wykonaj ilustrację do ulubionej baśni Andersena, a następnie 

prześlij  zdjęcie na adres mailowy podany na początku strony. 

 

08.04.2020  (środa) 

 

Książka dnia- Artur Oppman „Legendy warszawskie” 

 

 

Chcecie przeżyć pełne grozy spotkanie z bazyliszkiem? A może wybierzecie się razem z Lutkiem, 

ubogim szewczykiem, na poszukiwanie złotej kaczki? Zapraszamy do lektury! 

 

Miłego czytania! 

 

J. Moskała, W. Stecyk 

 


