
Kochani, czas kwarantanny domowej warto mądrze wykorzystać. Wiele osób 

wypożyczyło w środę lektury (i tak trzeba je przeczytać), ale i wiele innych ciekawych 

książek, więc nuda nie powinna nikomu towarzyszyć. Może się okazać, że książki nie tylko 

zagospodarują Wasz wolny czas, ale spowodują uśmiech, skłonią do myślenia, wzruszą… 

Wszystkim, którzy nie zdążyli wypożyczyć lektur, polecam stronę Wolne Lektury. 

To taka biblioteka internetowa, która funkcjonuje przez 24 godziny na dobę. Znajdują się tam 

książki oraz audiobooki. Jeśli ktoś ma jakieś braki lekturowe, a nie zdążył książki 

wypożyczyć, może z zasobów biblioteki skorzystać. Wyszukałam dla Was kilka 

podstawowych tytułów. 

Klasy 1-3 

H. Ch. Andersen „Brzydkie kaczątko” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-

kaczatko/ 

H. Ch. Andersen „Calineczka” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/calineczka/ 

H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapałkami” 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziewczynka-z-zapalkami/ 

J. Duszyńska „Cudaczek Wyśmiewaczek” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/duszynska-

cudaczek-wysmiewaczek/ 

E. T. A. Hoffmann „Dziadek do orzechów” 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hoffmann-dziadek-do-orzechow/ 

 

Klasa 4 

J. i W. Grimm „Roszpunka” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/roszpunka/ 

J. i W. Grimm „Król Drozdobrody” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-

drozdobrody/ 

 

Klasa 5 

H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy/ 

F. H. Burnett „Tajemniczy ogród” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/tajemniczy-

ogrod/ 

 

Klasa 6 

M. Twain „Przygody Tomka Sawyera” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-

tomka-sawyera/ 

 

Klasa 7 

Aleksander Fredro„Zemsta” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta/ 

J. Słowacki „Balladyna” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/ 

 

Klasa 8 

H. Sienkiewicz „Latarnik” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/ 

A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/ 

H. Sienkiewicz „Quo vadis” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis/ 
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Jak dodatkowo urozmaicić sobie ten niespodziewanie wolny czas? TVP Kultura przygotowała 

interesującą ofertę dla młodszych i starszych (w tym ekranizacje lektur), zatem polecam: 

 

PONIEDZIAŁEK 

12:10  - "Kamizelka" 

13:00  - "Pinokio" 

16:25 - "W pustyni i w puszczy" - odc.1 

 

WTOREK 

13:00 - "Klub Włóczykija i tajemnica dziadka Hieronima" 

15:50 - "W pustyni i w puszczy" - odc. 2 

 

ŚRODA 

15:55 - "W pustyni i w puszczy" -  odc. 3 

 

CZWARTEK 

13:00 - "Katarynka" 

13:25- "Antek" 

15:35 - "W pustyni i w puszczy" - odc. 4 

 

PIĄTEK 

16:15 - "Mały Książę" (film animowany). 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kolejne informacje przekażę 20 marca. Do jak 

najszybszego zobaczenia!!!   Bogumiła Pierzchanowska 

 

 


