
Dzień dobry! 

 

Dzisiaj polecam kolejne bezpłatne książki dla Państwa dzieci, tym razem z 

portalu: www.publio.pl/e-booki,darmowe.html Rejestracja jest krótka - zajęła mi ok. 2 minut). 

Przy każdej pozycji jest informacja w jakiej formie można pobrać książkę. 

1. Magiczna bajaderka (Format: EPUB + PDF + MOBI) 

 www.publio.pl/magiczna-bajaderka,p119115.html 

 

Blogerzy zabrali się za pisanie bajek. A konkretnie za utwory dla dzieci, bardzo różnorodne, 

bo jak wiadomo – każdy bloger to indywidualista, pełen pomysłów i zapału. 

2. Adam Wajrak: Lolek. Fragment specjalny (Format: MP3) 

www.publio.pl/lolek-fragment-specjalny-adam-wajrak,p166383.html 

 

Lolek to kudłate stworzenie o wielkim sercu, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich 

ludzi. 

 

3. Maria Konopnicka: O krasnoludkach i sierotce Marysi (Format: EPUB + MOBI) 

www.publio.pl/o-krasnoludkach-i-sierotce-marysi-maria-konopnicka,p50892.html 

Klasyka literatury dziecięcej. 

 

4. Marek Łukaszewicz: Baśnie z ziaren kwarcu (Format: EPUB + PDF + MOBI) 

www.publio.pl/basnie-z-ziaren-kwarcu-marek-lukaszewicz,p63631.html 

 

Baśnie z Jawy, Grenlandii, Tybetu, Rosji, Polski i wielu, wielu innych miejsc na świecie. 

Pełne głębokiej mądrości historie opowiedziane i zilustrowane przez Marka Łukaszewicza. 

 

5. Jakub Bożek, Janina Ochojska, Agnieszka Wśniewska: Współpraca: Przewodnik dla dzieci 

(Format: PDF) 

www.publio.pl/wspolpraca-janina-ochojska,p88797.html 

 

Miniksiążka o maksisprawach – w fascynujący sposób pokaże dzieciom, ile możemy 

dokonać, współpracując z innymi ludźmi. To jest książka o współpracy. O współpracy na 

różne sposoby. 

Polecam książeczkę dla dzieci o tym co to jest koronawirus, jak sobie radzić, co możemy 

zrobić. Znani pisarze i ilustratorzy napisali tę ciepłą książeczkę. 

: www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf 

Pozdrawiam, 

Dzień dobry, 

Polecam krótką, dziesięciominutową bajkę w formie animacji. To opowieść autorstwa Marii 

Maruszczyk, psycholożki i bajkoterapeutki dodająca otuchy: Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w 

śpiewanego youtu.be/x1YbDDpMXb8 
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Polecam również Państwa dzieciom bajki relaksacyjne do pobrania 

tutaj www.wbp.poznan.pl/strefa-bibliotekarza/materialy-do-pobrania/bajki-

biblioterapeutyczne/ To strona Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu, gdzie znajdą Państwo szereg bajek relaksacyjnych, ale i bajkę o 

niepowodzeniach szkolnych, lęku przed samodzielnością, czy o sposobach przezwyciężania 

strachu. To teksty wartościowe i bardzo teraz potrzebne. Można dzieciom przeczytać taką 

bajkę przed snem, dzięki temu dziecko uspokoi się, wyciszy, łatwiej będzie mu zasnąć. 

Można z dzieckiem porozmawiać na temat przeczytanej bajki, rozwiać jego lęki. 

 

Pozdrawiam serdecznie, 
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