„Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować sobie schron przed
większością przykrości życia codziennego”

William Somerset Maugham

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID- 19
(koronawirusa) zamknięte są zarówno biblioteki szkolne, jak i biblioteki publiczne.
Nie oznacza to jednak, że zostaliście bez dostępu do lektur i książek.
Przecież są ebooki i audiobooki   

Czym są ebooki?
Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Można je
czytać na komputerach, laptopach, smartfonach tabletach, a przede wszystkim
czytnikach książek elektronicznych.
Można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst,
a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania
pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.
Przydatne, prawda?
Format ebooków
E-booki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące
standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.
Co oznacza, że ebook jest darmowy?
Darmowe ebooki to książki w pełnej wersji, które każdy
zarejestrowany użytkownik może nieodpłatnie dodać do swojej wirtualnej półki.
Wszystkie ebooki znajdujące się w tej kategorii można pobrać zupełnie bezpłatnie –
wystarczy wcześniej założyć konto w księgarni internetowej, wybrać konkretny tytuł
i dodać go do swojej wirtualnej półki, klikając w przycisk „Pobierz”.
Pobierając darmowe ebooki w księgarni masz gwarancję tego, że
korzystasz z całkowicie legalnych źródeł.
Przypominamy też o ofertach innych podmiotów, które pozwalają Wam na
wypożyczanie ebooków i audibooków.
-> Empik Premium
- > http://lektury.gov.pl/

Poniżej znajdują się linki do lektur w formie darmowych ebooków lub audiobooków 
Miłej lektury!
Lektury dostępne w wersji elektronicznej i audio

„Pan Tadeusz” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/
„ Pan Tadeusz” https://www.youtube.com/watch?v=TEfvoBtzqNk (audiobook)
„Syzyfowe prace” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace/
„Zemsta” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html
„Janko Muzykant“ https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/janko-muzykant/
„Latarnik” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/
„ Krzyżacy” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krzyzacy/
„Qvo vadis” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis/
„Qvo vadis”
https://www.youtube.com/watch?v=7NY8jrp8bI0&list=PLntCOMCx9b2RhKrlZT50CUy
yjKcFoJ3ki&index=1 (audiobook)
„ W pustyni i w puszczy” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-wpuszczy/
„ W pustyni i w puszczy” https://www.youtube.com/watch?v=9Y60f0ku-YA
(audiobook)
„ Balladyna” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/
„Przygody Tomka Sawyera” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przygody-tomkasawyera/
„Przygody Tomka Sawyera” https://www.youtube.com/watch?v=8dWT6bn9cts
(audiobook)
„Kajko i Kokosz - Szkoła latania”
https://komiksychrista.prv.pl/?komiks=Kajko_i_Kokosz&epizod=Szkola_latania&stron
a=10
„Akademia pana Kleksa”
http://www.stypendiada.pl/files/Akademia%20Pana%20Kleksa%20%20klasa%204.p
df
„Pinokio” http://sp11.siedlce.pl/biblioteka/lektury%20kl%204-6/Pinokio.pdf

“Chłopcy z Placu Broni”
http://www.michalow.netpos.pl/uczniowie/Chlopcy%20z%20Palcu%20Broni.pdf
„Katarynka” https://woblink.com/ebook/katarynka-boleslaw-prus-2498
„Kamizelka” https://woblink.com/ebook/kamizelka-boleslaw-prus-2497
„Siłaczka” https://woblink.com/ebook/silaczka-stefan-zeromski-4407
Jan Kochanowski – „Fraszki” http://www.publio.pl/fraszki-jankochanowski,p50899.html
Jan Kochanowski – „Pieśni” http://www.publio.pl/piesni-jankochanowski,p50900.html
Jan Kochanowski – „Treny” http://www.publio.pl/treny-jankochanowski,p50901.html
„Opowieść wigilijna” http://www.publio.pl/opowiesc-wigilijna-karoldickens,p51111.html
„Opowieść wigilijna” https://www.youtube.com/watch?v=zRSsU3nTlv0 (audiobook)
Bolesław Leśmian – „Poezja” http://www.publio.pl/poezje-boleslawlesmian,p51441.html
Ignacy Krasicki – „Bajki i przypowieści” http://www.publio.pl/bajki-i-przypowiesciignacy-krasicki,p51442.html
„Księga dżungli” http://www.publio.pl/ksiega-dzungli-rudyard-kipling,p51994.html
Adam Mickiewicz –„ Sonety Krymskie” http://www.publio.pl/sonety-krymskie-sonetyodeskie-adam-mickiewicz,p51457.html
Juliusz Słowacki – „Wybór poezji” http://www.publio.pl/wybor-poezji-juliuszslowacki,p51692.html
C.K. Norwid – „Wybór poezji” http://www.publio.pl/wybor-poezji-cyprian-kamilnorwid,p51914.html
„Dziady” http://www.publio.pl/dziady-adam-mickiewicz,p51913.html
„Tajemniczy ogród” https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/tajemniczy-ogrod/
„Tajemniczy ogród” https://www.youtube.com/watch?v=3VmENxcI5Kc (audiobook)
Baśnie Andersena http://www.publio.pl/basnie-i-opowiesci-hans-christianandersen,p50897.html
Królowa śniegu Andersen https://www.nexto.pl/ebooki/krolowa_sniegu_p16974.xml
Dziewczynka z zapałkami
https://www.nexto.pl/ebooki/dziewczynka_z_zapalkami_p16591.xml

Calineczka https://www.nexto.pl/ebooki/calineczka_p16497.xml
Brzydkie kaczątko https://www.nexto.pl/ebooki/brzydkie_kaczatko_p16468.xml
„Dzieci z Bullerbyn” (cz.1) https://www.youtube.com/watch?v=UbH56wdPqWE
(audiobook)
„Oto jest Kasia” https://www.youtube.com/watch?v=KjujKsYDRTE (audiobook)
„ Mały książę” https://www.youtube.com/watch?v=n0qBy3E7PqI (audiobook)
Opowieści z Narnii - "Lew, czarownica i stara szafa”
https://www.youtube.com/watch?v=Lo04v4OU2bA (audiobook)
„Tomek w krainie kangurów” https://www.youtube.com/watch?v=T0yFDZ6wN7w
(audiobook)
„ Ania z Zielonego Wzgórza” https://www.youtube.com/watch?v=cUPFZQzxlT0
(audiobook)
"Hobbit, czyli tam i z powrotem" https://www.youtube.com/watch?v=SC5H39eBbyQ
(audiobook)
„Stary człowiek i morze” https://www.youtube.com/watch?v=6NQgEheEb88
(audiobook)
„ Mikołajek”
https://www.youtube.com/watch?v=lhzrm49EDHw&list=PLXirE8VKF1lXUP6pmWvdEu
U4fds3dWUTf&index=1 (audiobook)

