
 

  

Przypominamy strony z darmowym dostępem do książek: 

 

Wolne Lektury: http://wolnelektury.pl/ 

 

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://literat.ug.edu.pl/autors.htm 

 

Lektury dla Szkoły Podstawowej: www.audioebooki.pl 

 

Lekturyonline.pl: http://lekturyonline.pl/ 

 

Lektury.gov.pl 

Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. 

  

ChmuraCzytania.pl 

Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki 
czy Czechowa. Nie wymaga logowania. 

  

Polona.pl 

Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. 
Nie wszystkie  są darmowe. 

OFERTY FIRM 

  

iCzytam.pl 

Serwis iCzytam.pl oferuje kilkadziesiąt darmowych książek onnline i audiobooków podzielonych 
na grupy wiekowe: 2-5 lat, 6-9 lat i ponad 9 lat. 

Publio - darmowe ebooki 

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie 
lektury należące do domeny publicznej i poradniki. 

  

Nexto 

Księgarnia Nexto oferuje około 100 darmowych ebooków, z których większość to poradniki, 
lektury i podręczniki. 

  

Audiobooki 

http://wolnelektury.pl/
http://literat.ug.edu.pl/autors.htm
http://lekturyonline.pl/
https://lektury.gov.pl/
http://chmuraczytania.pl/catalog.php
https://polona.pl/
http://iczytam.pl/dla-dzieci-od-2-5-lat
http://www.publio.pl/e-booki,darmowe.html
https://www.nexto.pl/ebooki/darmowe_c1219.xml


  

Polska-Poezja.pl 

Serwis oferuje klasykę polskiej poezji czytaną przez znanych polskich aktorów. Za darmo, w 
serwisie YouTube. 

  

Spotify                                         

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. 

  

Audio-Bajki.pl 

Nagrania bajek dostępne za darmo w serwisie YouTube. 

  

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. 

  

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. 

 

Mamy nadzieję, że tęsknicie już za biblioteką, ale póki co, podajemy jeszcze 
jedno źródełko z darmowymi lekturami do pobrania – księgarnię Tuliszków. 

  

Jak to zrobić? 

  

1. Wejść na stronę internetową księgarni Tuliszków: ksiegarnia-tuliszkow.pl 
2. Na dole strony, na czarnym pasku należy kliknąć Smartbook. Znajduje się tam lista lektur, 

które można pobrać bez żadnych opłat i całkowicie legalnie. 
3. Do otwarcia wybranego tytułu potrzebny jest kod promocyjny. Lista kodów z tytułami 

znajduje się w załączniku. 
4. Po wybraniu tytułu lektury, należy kliknąć, wpisać kod i książka się otwiera. 

  

W załączniku podajemy również  linki do filmików z recenzjami książek dla starszych dzieci. 
(przesłane przez księgarnię Tuliszków). 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Bibliotekarki szkolne 

https://polska-poezja.pl/lista-wierszy
https://open.spotify.com/playlist/74wqfAUBTxFjmxEOyaxNZV
http://audio-bajki.pl/
https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom/4474,Audycje?fbclid=IwAR2uan6LqFD3DFxympvAk7Pblbfzg73hvj-9OghMRfC0J7WiVSSwotg3Ly0


ZAŁĄCZNIKI: 

Linki do filmików o książkach 

  

Ebooki - księgarnia Tuliszków 

  

 

https://sprokietnica.szkolna.net/pliki/plik/linki-do-filmikow-o-ksiazkach-1589023381.docx
https://sprokietnica.szkolna.net/pliki/plik/ebooki-ksiegarnia-tuliszkow-1589023381.xlsx

