
Drodzy Rodzice i Uczniowie użytkownicy biblioteki szkolnej ! 
 
 
Mimo zamkniętych drzwi  biblioteki szkolnej oraz innych bibliotek               
w naszym mieście my nauczyciele bibliotekarze pracujemy, jesteśmy            
i pozostaniemy dla Was zawsze w gotowości ! 
 
Na czas pozostania w domach z powodu pandemii koronawirusa biblioteka 
szkolna pragnie na początek przypomnieć Wam podstawowe zasady dotyczące 
profilaktyki zdrowotnej, która obowiązuje nas wszystkich bez wyjątku: 

 często myj ręce, używając mydła i wody lub środka odkażającego, 
 kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos jednorazową 

chusteczką higieniczną lub zgiętym ramieniem, 
 unikaj dotykania rękami oczu, ust i nosa, 
 pamiętaj o regularnym wycieraniu środkiem dezynfekującym 

powierzchni dotykowych takich jak: klawiatury laptopa, telefonu, 
klamek, stołów, biurek, wyłączników światła, 

 zachowaj odległość co najmniej 1 – 1,5 metra odległości od osób, 
które kaszlą i kichają,  

 zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami 
chorymi, 

 jeśli masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zarażoną, 
powiadom telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną lub zgłoś 
się do oddziału obserwacyjno- zakaźnego. 

 
Przestrzeganie tych zasad pozwoli nam wszystkim uniknąć choroby             
i mamy nadzieję spotkać się wkrótce znów w szkole i bibliotece szkolnej. 
 
 
Aby ułatwić Wam, Drodzy Czytelnicy odnalezienie się w ogromie pojawiających 
się co chwilę wartościowych wiadomości, informacji przekazywanych przez 
naszych nauczycieli, wychowawców i pedagogów, a także wszystkich innych, 
którzy chcą Wam pomóc obecnie w uczeniu się na odległość, pragniemy 
stworzyć dla Was na tej stronie bazę aktualnych linków, dotyczących szeroko 
pojętej KULTURY, do której zaliczamy edukację, literaturę, film, teatr, muzykę, 
sztukę i sport, którą nazwałyśmy dla Was  
 

„EDUKACJA W CZASACH EPIDEMII, CZYLI JAK KORZYSTAĆ                        
Z WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI, ZOSTAJĄC W DOMU” 

 
Zaczynamy dzisiaj od działu zatytułowanego Literatura. 
Zachęcamy Wam do korzystania z następujących stron e- booków                              
i audiobooków w poszukiwaniu lektur szkolnych i innych ciekawych książek dla 
dzieci i młodzieży: 
• Lektury https://lektury.gov.pl/ 
• Wolne Lektury https//wolnelektury.pl/ 

https://lektury.gov.pl/


• Audiobooki dla Dzieci: 
 https://www.elfibajka.pl/;  
 http://audio-bajki.pl/; 
https://bajki-zasypianki.pl/bajki-do-sluchania/; strony z bezpłatnymi audiobookami 
dla dzieci, wybrane bajki, opowiadania do słuchania online na telefonie, laptopie, 
tablecie bez konieczności logowania i zakładania konta 
• Bajkowisko: https://www.bajkowisko.pl/bezpłatne bajki do słuchania dla dzieci, 
wymaga logowania lub można wysłuchać niektórych nagrań na YouTube 
•  
Mamy nadzieję, że wskazane Wam Drodzy Czytelnicy strony z dostępem do 
lektur szkolnych oraz literatury dla dzieci i młodzieży, pozwali Wam nie 
wychodząc z domu, miło i bezpiecznie spędzić czas z książką, wypożyczając ją 
tymczasowo w wirtualnej bibliotece. 
 
Nauczyciele bibliotekarze: 
Anna Puzon 
Dorota Kruczek 
Urszula Iwańska 
Katarzyna Sokołowska 

https://www.elfibajka.pl/?fbclid=IwAR0BSYpY6Pf0krYBj0FYNGLuObqMH6NzHZ7u92Fkq8AB0-j8VkXpUw4TQyA
http://audio-bajki.pl/?fbclid=IwAR0pJj8oaM3qh3x2Mt1rO9NtGfz_uYNbP9AmRwC6n5FRGmRoY3yjQLEdTEU
https://bajki-zasypianki.pl/bajki-do-sluchania/?fbclid=IwAR3vfw_X_VZcNNo8fZ7_8XJ1VaacmERbf65OfpQITNODWM8ARs89FTJdCF4
https://www.bajkowisko.pl/

