
WOLNY DOSTĘP – KSIĄŻKI W INTERNECIE, BIBLIOTEKI 

CYFROWE, CIEKAWE STRONY WWW 

 

Drodzy Czytelnicy! 

 

Wszystkie wypożyczone książki już przeczytane a biblioteka nieczynna? Nie szkodzi. Spróbujcie 

wykorzystać legalny darmowy dostęp do książek w sieci. Poniżej kilka propozycji dla Was, 

korzystajcie i czytajcie, wszak dzień bez książki to dzień stracony! W tej szczególnej dla 

Nas  wszystkich sytuacji zachęcamy Was do korzystania ze stron, które umożliwiają dostęp do 

ebooków i audiobooków. Znajdziecie tam dostęp do wielu lektur oraz książek popularno-naukowych  

i innych ciekawych materiałów. 

 
 

▪ Epodreczniki.pl 
Książki i materiały edukacyjne udostępniane przez serwis epodreczniki.pl są całkowicie 

bezpłatne i zostały dostosowane do potrzeb trzech grup wiekowych:  

 

➢ edukacja wczesnoszkolna,  
➢ szkoła podstawowa,  
➢ szkoła ponadpodstawowa.  

 
Najmłodsi czytelnicy odnajdą tam m.in. zagadki i zadania interaktywne. Dla starszych 

uczniów przygotowano e-materiały do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

przyrody, matematyki, edukacji informatycznej i informatyki, biologii, geografii, fizyki, 

chemii, edukacji dla bezpieczeństwa. A w nich mnóstwo zadań interaktywnych, krzyżówek, 

filmików. E-podręczniki dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, laptopa, 

tabletu, smartfona, tablicy interaktywnej. 

 

▪ Lektury.gov.pl 
Projekt lektury.gov.pl został zainicjowany przez dwa ministerstwa: Ministerstwo Inwestycji  

i Rozwoju, oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tej inicjatywie lektury można pobierać przez 

Internet i słuchać ich wersji audio, czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej 

aplikacji mobilnej. Zasoby serwisu zostały podzielone na 5 kategorii dostosowanych do 

programu nauczania w szkołach podstawowych i liceach. Książki można czytać online lub 

pobrać na czytnik w formie e-booka. 

 

 

▪ WolneLektury.pl 

Wolne Lektury to jedna z najpopularniejszych bezpłatnych bibliotek cyfrowych w Polsce. 

Repozytorium gromadzi lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz dzieła klasyki literatury polskiej i światowej. Każdą książkę można 

czytać online lub pobrać na komputer czy urządzenie mobilne w trzech formatach: PDF, 

EPUB, MOBI. 

 

▪ Publio - darmowe ebooki. Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za 

darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki. 

 

http://bibliotekasp10wroc.blogspot.com/2020/03/drodzy-czytelnicy.html
https://epodreczniki.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://wolnelektury.pl/
http://www.publio.pl/e-booki,darmowe.html
http://www.publio.pl/darmowe.html


▪ ChmuraCzytania.pl - Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich  

i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania. 

 

▪ Spotify - to serwis umożliwiający słuchanie nieprzebranej liczby piosenek, audycji, 

podcastów itp. W wersji płatnej oferuje oczywiście znacznie więcej, jednak także wersja 

bezpłatna uprawnia do dużego wyboru bajek, legend i opowiadań dla dzieci. Wymaga 

rejestracji. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach. 

 

▪ Polska-Poezja.pl - Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich 

aktorów. Za darmo, w serwisie YouTube. 

 

▪ Polskie Radio Dzieciom - Zarejestrowane audycje radiowe dla dzieci, zgrupowane w kilku 

kategoriach: Bajkowy kącik, Opowieści ludów świata, Wieczorne pogaduchy, Słuchowisko, 

Książki do poduchy. Wszystko bezpłatnie i bez konieczności  logowania. 

 

▪ Link do książek dla najmłodszych - https://czasdzieci.pl/dodruku/id,71f66- 
nauka_czytania_czytam.html 

 

 

▪ Bajkowisko.pl -Serwis oferuje wiele nagrań bajek i audiobooków dla dzieci.  

Na stronie można za darmo przesłuchać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube. 

 

▪ Audio-Bajki.pl - Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube. 

 

▪ Wydawnictwo Dwie Siostry 

https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/  -  

Wydawnictwo udostępnia na czas pandemii za darmo do pobrania wiele materiałów  

np. kolorowanek, kart pracy, filmików. 

 

Życzymy Wam zdrowia i  do zobaczenia wkrótce w szkolnej bibliotece!!! ☺ 
 
 

 

 

Opracowała: Katarzyna Leszczyńska 

na podst. stron www dostępnych dla wszystkich w Internecie 

http://chmuraczytania.pl/catalog.php
https://polska-poezja.pl/lista-wierszy
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom/4474,Audycje?fbclid=IwAR2uan6LqFD3DFxympvAk7Pblbfzg73hvj-9OghMRfC0J7WiVSSwotg3Ly0
https://czasdzieci.pl/dodruku/id,71f66-
http://nauka_czytania_czytam.html/
https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/
https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/
https://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg
http://audio-bajki.pl/
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy_do_pobrania/

