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1. Hans Christian Andersen:  

 „Baśnie” (do wyboru)      

         

 

Brzydkie kaczątko – bohaterem baśni jest mały łabędź, który 

przypadkowo znalazł się na wiejskim podwórku, gdyż jego jajko zostało 

podrzucone do gniazda kaczki. W  młodości był wyśmiewany przez inne 

ptaki domowe z powodu szpetnego wyglądu, ale kiedy dorósł, stał się 

pięknym ptakiem. 

 

 

Tekst baśni znajdziesz na stronie: 

 https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko.html


 

2 
 

 

Calineczka -opowiada o losach tytułowej Calineczki, maleńkiej 

dziewczynki, która po uprowadzeniu z domu rodzinnego, spotyka różne 

zwierzęta, które pomagają jej przetrwać. 

Calineczka, dziewczynka zrodzona z ziarna, zostaje wykradziona przez 

ropuchę, która pragnie, by ta została żoną jej synka. Nieszczęśliwej 

Calineczce udaje się uciec, ale od tej pory spotyka na swojej drodze 

zwierzęta, od których otrzymuje pomoc lub sama im pomaga. 

 

 

Tekst baśni i audiobook znajdziesz na stronie: 

               https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/calineczka.html 

 

Królowa Śniegu -baśń opisuje losy pary dzieci – Gerdy i Kaja, które żyły 

w przyjaźni aż do jednego z wiosennych dni. Wówczas do oka Kaja 

dostał się tajemniczy odłamek roztrzaskanego w przestworzach 

diabelskiego zwierciadła, który odmienił spojrzenie chłopca na świat w 

ten sposób, że wszystko, co piękne i dobre, postrzegał on od tej pory 

jako brzydkie i złe. 

 

 

Tekst baśni znajdziesz na stronie: 

             https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krolowa-sniegu.html 

 

Gry i zabawy tematyczne: 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,40f1e-basnie_andersena.html 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/calineczka.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krolowa-sniegu.html
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,40f1e-basnie_andersena.html
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2. Justyna Bednarek:  

„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech 

prawych i sześciu lewych)”  

 

 

Autorka przedstawia dom Małej Be, w którym skarpetki dosłownie 

znikają w praniu, przez co są nie do pary. Okazuje się, że zaginione skarpetki 

wyruszają w szeroki świat przez dziurę i doświadczają wielu ciekawych 

przygód. 

Fragmentów lektury można wysłuchać na : 

https://www.youtube.com/watch?v=YOjmLNL4xaQ     

( 1 rozdział, następne  po spełnieniu określonych na stronie warunków)  

https://abc.tvp.pl/27359305/opowiesc-o-skarpetce-piatej  

( Opowieść o piątej skarpetce) 

https://abc.tvp.pl/27264186/opowiesc-o-skarpetce-dziesiatej 

 ( Opowieść o dziesiątej skarpetce) 

 

 Gry i zabawy tematyczne:  

 https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-skarpetkach-quiz-na-podstawie-ksiazki-niesamowite-przygody-

dziesieciu-skarpetek/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YOjmLNL4xaQ
https://abc.tvp.pl/27359305/opowiesc-o-skarpetce-piatej
https://abc.tvp.pl/27264186/opowiesc-o-skarpetce-dziesiatej
https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-skarpetkach-quiz-na-podstawie-ksiazki-niesamowite-przygody-dziesieciu-skarpetek/
https://samequizy.pl/ile-wiesz-o-skarpetkach-quiz-na-podstawie-ksiazki-niesamowite-przygody-dziesieciu-skarpetek/
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3. Jan Brzechwa: 

„Brzechwa dzieciom”                      

 

                                                          

„Brzechwa dzieciom” to zbiór najbardziej znanych i lubianych 

wierszyków dla dzieci. Wiele z tych utworów zyskało oprawę muzyczną i jest 

popularnych od wielu  lat wśród najmłodszych. W tomiku znajdują się takie 

wiersze jak „Leń”, „Samochwała”, „Kaczka Dziwaczka” oraz inne znane 

utwory poety . 

 

 Niektóre wiersze dostępne są na portalu poezja.org. : 

Przygody pchły szachrajki: 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3432/Przygody_Pch%C5%82y_szachrajki 

• Kłamczucha: 

 https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3885/K%C5%82amczucha 

Na wyspach Bergamutach : 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3789/Na_wyspach_Bergamutach 

• Kaczka – dziwaczka: 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3892/Kaczkadziwaczka 

• Leń: 

 https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3839/Le%C5%84 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3432/Przygody_Pch%C5%82y_szachrajki
https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3885/K%C5%82amczucha
https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3789/Na_wyspach_Bergamutach
https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3892/Kaczkadziwaczka
https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3839/Le%C5%84
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• Na straganie: 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3792/Na_straganie 

• Entliczek – pentliczek 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/2053/Entliczekpentliczek 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/2154530/jan-brzechwa-na-wyspach-bergamutach 

4. Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz: 

„Zaczarowana zagroda” 

 

Krótki utwór Aliny i Czesława Centkiewiczów pt. „Zaczarowana 

zagroda” opowiada o grupie polskich naukowców - polarników, badających  

życie pingwinów na wschodnim wybrzeżu Antarktydy. Badacze stają się 

świadkami ciekawych przygód z udziałem pingwinów. 

 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

          https://streszczenia.pl/lektura/zaczarowana-zagroda/ 

 

https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/3792/Na_straganie
https://poezja.org/wz/Brzechwa_Jan/2053/Entliczekpentliczek
https://wordwall.net/pl/resource/2154530/jan-brzechwa-na-wyspach-bergamutach
https://streszczenia.pl/lektura/zaczarowana-zagroda/
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 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/996722/polski/test-z-lektury-zaczarowana-zagroda 

https://wordwall.net/pl/resource/996722/polski/test-z-lektury-zaczarowana-zagroda 

5. Waldemar Cichoń: 

 „Cukierku, ty łobuzie!”                         

 
 

Tytułowym bohaterem powieści  jest kot, który przyszedł na świat w 

domu pani Lusi. Gdy Cukierek kończy osiem tygodni, u Lusi zjawia się mały 

chłopiec Marcel wraz z rodzicami. Kotek od razu podoba się dziecku, które 

postanawia zabrać go do domu pomimo tego, że cieszył się sławą 

największego łobuziaka ze wszystkich kociaków. 

    Streszczenie utworu można przeczytać na:  

https://streszczenia.pl/lektura/cukierku-ty-lobuzie/ 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/resource/817062/cukierku-ty-%C5%82obuzie 

https://wordwall.net/resource/817062/cukierku-ty-%C5%82obuzie 

 

https://wordwall.net/pl/resource/996722/polski/test-z-lektury-zaczarowana-zagroda
https://wordwall.net/pl/resource/996722/polski/test-z-lektury-zaczarowana-zagroda
https://streszczenia.pl/lektura/cukierku-ty-lobuzie/
https://wordwall.net/resource/817062/cukierku-ty-%C5%82obuzie
https://wordwall.net/resource/817062/cukierku-ty-%C5%82obuzie
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6. Agnieszka Frączek: 

„ Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą” 

 
         Opowieść o Julku niezłym ziółku. O budowaniu bardzo skomplikowanych, 

do niczego niesłużących maszyn i urządzeń. O hodowli zaskrońców w pudełku, 

zaklinaniu kamieni i nieudanym wysadzeniu w powietrze pewnej łódzkiej 

kamienicy. To właśnie dzięki wielu swoim pasjom Julek został poetą.  

 Fragmentu lektury można wysłuchać na : 
https://www.youtube.com/watch?v=vBDwiy_OIyo 

W celu wysłuchania całej lektury należy spełnić określone przez właściciela strony warunki. 

 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/rany-julek-o-tym-jak-julian-tuwim-zostal-poeta-streszczenie-plan-

11041.html 

 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/656669/rany-julek 

https://wordwall.net/pl/resource/656669/rany-julek 

 

7. Mira Jaworczakowa: 

„ Oto jest Kasia” 

https://www.youtube.com/watch?v=vBDwiy_OIyo
https://eszkola.pl/jezyk-polski/rany-julek-o-tym-jak-julian-tuwim-zostal-poeta-streszczenie-plan-11041.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/rany-julek-o-tym-jak-julian-tuwim-zostal-poeta-streszczenie-plan-11041.html
https://wordwall.net/pl/resource/656669/rany-julek
https://wordwall.net/pl/resource/656669/rany-julek
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  Kasia ma starszego brata, ale jako najmłodsza jest oczkiem w głowie 

rodziców, którzy trochę ją rozpieszczają. Jednak pewnego dnia w życiu Kasi 

pojawia się młodsza siostrzyczka i wszystko się zmienia. Malutka Agnieszka 

wymaga ciągłej troski i opieki, więc Kasia przestaje być w centrum 

zainteresowania. Kasia jednak tego nie rozumie, dąsa się, obraża i zachowuje 

niegrzecznie, aby wymusić uwagę dorosłych.  

Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=QQGW0R5751c 

W celu wysłuchania całej lektury należy spełnić określone przez właściciela strony warunki. 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

http://streszczenia-lektur.pl/streszczenie-lektury-oto-jest-kasia-miry-jaworczakowej 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1449027/polski/plan-wydarze%c5%84-oto-jest-kasia 

https://wordwall.net/pl/resource/1449027/polski/plan-wydarze%c5%84-oto-jest-kasia 

 

8. Grzegorz Kasdepke: 

„ Detektyw Pozytywka” 

https://www.youtube.com/watch?v=QQGW0R5751c
http://streszczenia-lektur.pl/streszczenie-lektury-oto-jest-kasia-miry-jaworczakowej
https://wordwall.net/pl/resource/1449027/polski/plan-wydarze%c5%84-oto-jest-kasia
https://wordwall.net/pl/resource/1449027/polski/plan-wydarze%c5%84-oto-jest-kasia
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Głównym zmartwieniem pana Pozytywki jest brak klientów, który 

doskwiera mu coraz częściej. Czytając książkę, wraz z jej bohaterem 

rozwiązujemy kolejne zagadki i tajemnice, widziane z jego perspektywy. 

Większość problemów związana jest z życiem mieszkańców kamienicy. 

 

Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=1sorMbUN3tE 

W celu wysłuchania całej lektury należy spełnić określone przez właściciela strony warunki. 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/detektyw-pozytywka/ 

 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1034886/polski/detektyw-pozytywka 

https://wordwall.net/pl/resource/1034886/polski/detektyw-pozytywka 

 

9. Leszek Kołakowski: 

„ Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?” 

https://www.youtube.com/watch?v=1sorMbUN3tE
https://streszczenia.pl/lektura/detektyw-pozytywka/
https://wordwall.net/pl/resource/1034886/polski/detektyw-pozytywka
https://wordwall.net/pl/resource/1034886/polski/detektyw-pozytywka
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 Nosorożec nie może się pogodzić z faktem, że nie potrafi... latać. Tak 

bardzo chciałby oglądać świat z góry! Jego dobry znajomy – wróbel usilnie 

próbuje pomóc mu w spełnieniu marzenia. Ale jak wróbel ma nauczyć 

nosorożca latać? I właściwie do czego jest mu to potrzebne? 

Tego dzieci i dorośli mogą dowiedzieć się z baśni. 

 

 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/kto-z-was-chcialby-rozweselic-pechowego-nosorozca-streszczenie-i-

plan-wydarzen-10991.html 

 

10. Barbara Kosmowska: 

„ Dziewczynka z parku” 

 

 
 Andzia za wszelką cenę chciałaby unormować swoje życie, pogodzić się 

z odejściem taty, jednak nie ułatwia jej tego mama, która całkowicie poddane 

się żałob 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/kto-z-was-chcialby-rozweselic-pechowego-nosorozca-streszczenie-i-plan-wydarzen-10991.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/kto-z-was-chcialby-rozweselic-pechowego-nosorozca-streszczenie-i-plan-wydarzen-10991.html
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Jeremiasz mówi o chorobie, a Andzia o ostatnich słowach rodzica przed 

śmiercią. Okazuje się, że przyjaźń może zniwelować lub choć odrobinę 

zmniejszyć bolączki każdego dnia. 

 

Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=QRQV31jkKXA 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/dziewczynka-z-parku/ 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/652027/polski/dziewczynka-z-parku 

https://wordwall.net/pl/resource/652027/polski/dziewczynka-z-parku 

https://wordwall.net/pl/resource/652027/polski/dziewczynka-z-parku 

 

11. Maria Krüger: 

„ Karolcia” 

 

                        Karolcia to powieść o przygodach małej dziewczynki, która staje 

się posiadaczką magicznego koralika spełniającego życzenia. Z 

pewnością każde dziecko marzy o tym, aby mieć taką możliwość. Karolcia ją 

dostaje - i przekonujemy się, że jest bardzo miłą, życzliwą i pozbawioną 

https://www.youtube.com/watch?v=QRQV31jkKXA
https://streszczenia.pl/lektura/dziewczynka-z-parku/
https://wordwall.net/pl/resource/652027/polski/dziewczynka-z-parku
https://wordwall.net/pl/resource/652027/polski/dziewczynka-z-parku
https://wordwall.net/pl/resource/652027/polski/dziewczynka-z-parku
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-terminow-literackich/69741-powiesc
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egoizmu dziewczynką. W zasadzie żadne z życzeń, jakie wypowiada, nie 

dotyczy tylko jej samej.  

Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=0xh6pNiWwWc 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/karolcia/ 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1110881/polski/jak-dobrze-znam-karolci%c4%99-

krzy%c5%bc%c3%b3wka 

https://wordwall.net/pl/resource/756170/polski/karolcia 

 

12. Astrid Lindgren: 

„Dzieci z Bullerbyn” 

 

Książka opisuje życie sześciorga dzieci z malutkiej szwedzkiej wioski 

Bullerbyn. Składa się ona z trzech części, a każda z nich podzielona jest na 

rozdziały. Bohaterowie to: rodzeństwo Lisa, Lasse i Bosse, siostry Anna i Britta 

oraz jedynak Olle, któremu w dalszej części książki rodzi się siostrzyczka - 

Kerstin. Oni i ich rodzice oraz dziadziuś Anny i Britty to wszyscy mieszkańcy 

wsi.   

https://www.youtube.com/watch?v=0xh6pNiWwWc
https://streszczenia.pl/lektura/karolcia/
https://wordwall.net/pl/resource/1110881/polski/jak-dobrze-znam-karolci%c4%99-krzy%c5%bc%c3%b3wka
https://wordwall.net/pl/resource/1110881/polski/jak-dobrze-znam-karolci%c4%99-krzy%c5%bc%c3%b3wka
https://wordwall.net/pl/resource/756170/polski/karolcia
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Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

 https://www.youtube.com/watch?v=UbH56wdPqWE  

W celu wysłuchania całej lektury należy spełnić określone przez właściciela strony warunki. 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://wypracowania.pl/lektury/dzieci-z-bullerbyn-streszczenie-plan-wydarzen 

  Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1013505/polski/quiz-wiedzy-o-lekturze-dzieci-z-bullerbyn 

 

 

13. Hugh Lofting: 

„ Doktor Dolittle i jego zwierzęta”  

 

 

Doktor Jan Dolittle to wielki uczony i przyjaciel zwierząt. Dzięki papudze 

Polinezji uczy się ich języka, po czym porzuca praktykę lekarską i wraz z 

prosięciem Geb-Geb, małpką Czi-Czi, psem Jipem, kaczką Dab-Dab i sową Tu-

Tu wyrusza w pełną przygód podróż do Afryki, by pomóc chorym małpkom.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UbH56wdPqWE
https://wypracowania.pl/lektury/dzieci-z-bullerbyn-streszczenie-plan-wydarzen
https://wordwall.net/pl/resource/1013505/polski/quiz-wiedzy-o-lekturze-dzieci-z-bullerbyn
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Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=omYuCJed8TM  

W celu wysłuchania całej lektury należy spełnić określone przez właściciela strony warunki. 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta/ 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1211675/test-o-dr-dolittle 

  

14. Marcin Pałasz: 

„ Sposób na Elfa”    

         

 
W „Sposobie na Elfa” poznajemy historię tytułowego pieska, który część 

swojego życia spędził ze swoją bliźniaczką w schronisku. Los uśmiecha się 

jednak do pieska i wkrótce trafia on do mieszkania należącego do pewnego 

pisarza i jego syna. 

Elf wiele przeszedł i żadnego domu się nie boi, choć lękiem naprawdę 

napawa go trzepak. I papierowe ręczniki. Oraz inne Śmiertelnie Groźne 

Rzeczy. Mimo wielu przygód – chociażby uratowania z opresji Czesława i 

tropieniu przestępców – Elf nie może zapomnieć o Erce, swojej siostrze, która 

pozostała w schronisku. 

https://www.youtube.com/watch?v=omYuCJed8TM
https://streszczenia.pl/lektura/doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta/
https://wordwall.net/pl/resource/1211675/test-o-dr-dolittle
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 Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa1XehF4awo 

W celu wysłuchania całej lektury należy spełnić określone przez właściciela strony warunki. 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/sposob-na-elfa/ 

 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/resource/776283/spos%C3%B3b-na-elfa 

 

15. Joanna Papuzińska:   

  „Asiunia” 

 

 

 Lektura przedstawia historię  małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się 

tuż po jej piątych urodzinach, gdy pewnej nocy znikła mama i cały dom. 

Trzeba było iść spać do cudzego domu, gdzie zamiast mamy była obca pani, 

obce meble i trzeba było pić mleko z cudzego kubeczka, zamiast z tego co 

zawsze. Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara się jak najwięcej 

zrozumieć, choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to strasznie trudne. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fa1XehF4awo
https://streszczenia.pl/lektura/sposob-na-elfa/
https://wordwall.net/resource/776283/spos%C3%B3b-na-elfa
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Bestsellerową książkę Joanny Papuzińskiej czyta Agata Kulesza na 

stronie:        https://www.youtube.com/watch?v=0ZE2gnkkhB8    

 Książeczka została wydana we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Wydawnictwa  

Literatura. 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/699467/polski/praca-z-lektur%C4%85-asiunia 

 

16. Danuta Parlak: 

„ Kapelusz Pani Wrony” 

 

 

 

           "Kapelusz Pani Wrony" to zbiór bardzo dowcipnych i mądrych 

 opowiadań, których akcja toczy się na łonie przyrody, między   w lesie, w 

ogrodzie i na łące. Czytelnicy poznają historię zaginionego kapelusza Pani 

Wrony i dowiedzą się w jaki sposób został odnaleziony. Będą również 

świadkami bohaterskiego czynu, jakiego dokonał bojaźliwy zazwyczaj 

Wystraszek. W zbiorze znajdzie się również historia małżeństwa bociana 

Mikołaja z piękną żoną żabką, a także opis ogrodu, w którym zamieszkało Nic.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZE2gnkkhB8
https://wordwall.net/pl/resource/699467/polski/praca-z-lektur%C4%85-asiunia
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Fragmentu audiobooku można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=QJOcbRVx5QE 

Jeżeli książka się spodoba można legalnie pobrać pełną wersję po spełnieniu warunków określonych 

na stronie  

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/kapelusz-pani-wrony-streszczenie-i-plan-wydarzen-11001.html 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1257041/kapelusz-pani-wrony 

 

17. Roman Pisarski: 

„O psie, który jeździł koleją” 

 

 

Akcja utworu dzieje się we Włoszech. Pewien zawiadowca znajduje na 

stacji kolejowej kundelka, przygarnia go i nazywa Lampo (wł. Błyskawica). 

Zawiadowca, mający troje dzieci (Gina, Roberto i Adele) mieszka w 

mieście Piombino, a pracuje w miasteczku Marittima. Lampo cały dzień 

spędzał na stacji, a wieczorem wracał z zawiadowcą do jego domu na kolację. 

https://www.youtube.com/watch?v=QJOcbRVx5QE
https://eszkola.pl/jezyk-polski/kapelusz-pani-wrony-streszczenie-i-plan-wydarzen-11001.html
https://wordwall.net/pl/resource/1257041/kapelusz-pani-wrony
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiadowca
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piombino
https://pl.wikipedia.org/wiki/Campiglia_Marittima
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Pies kilkakrotnie uciekał od swojego nowego właściciela. W czasie pierwszej 

wycieczki psa wszyscy martwili się, że Lampo już nigdy nie wróci, ale ich 

przypuszczenia nie sprawdziły się.  

 

 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/o-psie-ktory-jezdzil-koleja/ 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/537569/polski/o-psie-kt%C3%B3ry-je%C5%BAdzi%C5%82-

kolej%C4%85 

18. Janina Porazińska: 

„ Pamiętnik Czarnego Noska” 

 

 

 

              "Pamiętnik Czarnego Noska" to zapiski małego pluszowego misia, 

którego największym marzeniem było zostać przyjacielem jakiegoś dziecka. 

Gdy pewnego dnia owe marzenie wreszcie się spełniło i Czarny Nosek trafił 

pod opiekę pewnej dziewczynki, zaczęły się jego niezwykłe przygody. 

Przeczytajcie koniecznie, co spotkało misia, dokąd zawędrował, jakie miejsca 

odwiedził, z kim jeszcze się zaprzyjaźnił, a kto napędził mu stracha.  

https://streszczenia.pl/lektura/o-psie-ktory-jezdzil-koleja/
https://wordwall.net/pl/resource/537569/polski/o-psie-kt%C3%B3ry-je%C5%BAdzi%C5%82-kolej%C4%85
https://wordwall.net/pl/resource/537569/polski/o-psie-kt%C3%B3ry-je%C5%BAdzi%C5%82-kolej%C4%85
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Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuWaGkL_Ons 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/pamietnik-czarnego-noska-streszczenie-i-plan-wydarzen-11029.html 

 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/resource/1761099/pami%C4%99tnik-czarnego-noska 

 

19. Maria Terlikowska: 

„Drzewo do samego nieba” 

 

 

Tytułowe „drzewo do samego nieba” rośnie w nietypowym miejscu, bo 

pośród starych i zniszczonych kamienic. Wyrosło na podwórku, które 

stanowiło miejsce zabaw młodych lokatorów kamienic. Drzewo zyskało 

również sympatię dorosłych, choć to głównie dzieci bawią się w jego 

towarzystwie 

https://www.youtube.com/watch?v=KuWaGkL_Ons
https://eszkola.pl/jezyk-polski/pamietnik-czarnego-noska-streszczenie-i-plan-wydarzen-11029.html
https://wordwall.net/resource/1761099/pami%C4%99tnik-czarnego-noska
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 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/drzewo-do-samego-nieba-streszczenie-11009.html 

 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/2132434/drzewo-do-samego-nieba 

 

 

20. Julian Tuwim: 

„ Wiersze dla dzieci” 

 

 

 Wiersze: 

• Okulary: 
 https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/22812/Okulary 

• Ptasie radio: 
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/22812/Okulary 

• Dyzio marzyciel:  
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/22813/Dyzio_Marzyciel 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/drzewo-do-samego-nieba-streszczenie-11009.html
https://wordwall.net/pl/resource/2132434/drzewo-do-samego-nieba
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/22812/Okulary
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/22812/Okulary
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/22813/Dyzio_Marzyciel
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• Dwa Michały: 
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/24230/Dwa_Micha%C5%82y 

• Idzie Grześ: 
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/24235/Idzie_Grze%C5%9B 

 

 

 Gry i zabawy tematyczne: 
 

https://wordwall.net/pl/resource/782743/polski/abecad%C5%82o-do-wiersza-j-tuwima 

 

21. Barbara Tylicka: 

„ O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie 

miasta  w baśni i legendzie”    

 
 

  Książka zawiera 34 legendy o wszystkich polskich miastach 

wojewódzkich i kilku mniejszych ośrodkach. Wybór uwzględnia legendy 

dotyczące etymologii nazw i ważne wydarzenia historyczne. Każde hasło 

opatrzone jest herbem, na wyklejce jest mapa Polski z zaznaczonymi 

opisywanymi miastami. 

Wydawnictwo Literatura udostępnia fragment książki na stronie: 

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%2

0str%203-15.pdf 

https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/24230/Dwa_Micha%C5%82y
https://poezja.org/wz/Tuwim_Julian/24235/Idzie_Grze%C5%9B
https://wordwall.net/pl/resource/782743/polski/abecad%C5%82o-do-wiersza-j-tuwima
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf
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22. Danuta Wawiłow: 

„ Najpiękniejsze wiersze” 

 

 

 Jedne z najpiękniejszych wierszy dla dzieci! Ich cechą charakterystyczną 

i zarazem największym atutem jest to, że osoba, która niejako mówi w tych 

wierszach o swoich przeżyciach jest sama dzieckiem. 

Wiersz „Rupaki” można przeczytać na stronie: 

https://poezja.org/wz/Inny/23287/Rupaki__Danuta_Wawi%C5%82ow 

 

1. Łukasz Wierzbicki: 

„ Afryka Kazika” 

 

Opowiadania zostały napisane na podstawie reportaży Kazimierza 

Nowaka, który w latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na 

https://poezja.org/wz/Inny/23287/Rupaki__Danuta_Wawi%C5%82ow
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rowerze. Treść książki stanowią ciekawe spotkania z mieszkańcami Afryki, 

mrożące krew w żyłach, a czasami śmieszne przygody. 

 

Fragmentu lektury można wysłuchać na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=PIyfAfai0Ks 

Jeżeli książka się spodoba można legalnie pobrać pełną wersję po spełnieniu warunków określonych 

na stronie : http://audioebooki.com/afryka-kazika 

Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/afryka-kazika/ 

  Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1451476/afryka-kazika 

 

 

 

23. Łukasz Wierzbicki: 

„ Dziadek i niedźwiadek”  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIyfAfai0Ks
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=nUEqlB0_pe59eRLp2FsObFSF4YF8MTU4ODkzMjc4NUAxNTg4ODQ2Mzg1&q=http%3A%2F%2Faudioebooki.com%2Fafryka-kazika&event=video_description&v=PIyfAfai0Ks
https://streszczenia.pl/lektura/afryka-kazika/
https://wordwall.net/pl/resource/1451476/afryka-kazika
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Książka  opowiada o niedźwiedziu imieniem Wojtek, który w czasie II 

wojny światowej towarzyszył 2. Korpusowi Polskiemu. Opis tych wydarzeń 

rozpoczyna się od Persji w 1942 roku, kiedy to żołnierze odkupili od 

miejscowego chłopca osieroconego niedźwiadka. Zaopiekowali się nim 

 i nazwali go Wojtkiem. Niedźwiadek stał się ulubieńcem całego oddziału..  

 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/dziadek-i-niedzwiadek-streszczenie-i-plan-11011.html 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1531895/dziadek-i-nied%C5%BAwiadek-maja-m 

 

24. Maria Kownacka: 

„Kajtkowe przygody” 

 

 

 

 

Książka poświęcona opisowi przygód bociana Kajtka, który ze względu 

na złamane skrzydło nie mógł odlecieć do ciepłych krajów i został 

https://eszkola.pl/historia/ii-wojna-swiatowa-przebieg-i-kalendarium-8519.html
https://eszkola.pl/historia/ii-wojna-swiatowa-przebieg-i-kalendarium-8519.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/dziadek-i-niedzwiadek-streszczenie-i-plan-11011.html
https://wordwall.net/pl/resource/1531895/dziadek-i-nied%C5%BAwiadek-maja-m
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przygarnięty przez państwo Orczyków, na których domu znajdowało się jego 

rodzinne bocianie gniazdo. 

Gry i zabawy związane z lekturą znajdziesz na stronie: 

https://www.superkid.pl/cwiczenia-do-lektur-kajtkowe-przygody  

 

 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://streszczenia.pl/lektura/kajtkowe-przygody/ 

 

 

25. Czesław Janczarski: 

„Jak Wojtek został strażakiem.” 

 

 

Siedmioletni Wojtek marzy, żeby zostać strażakiem, ale dorośli 

twierdzą, że jest za mały. I oto przypadek sprawia, że chłopiec wynosi z 

płonącego domu niemowlę i alarmuje straż pożarną... 

 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://wypracowania.pl/lektury/jak-wojtek-zostal-strazakiem-streszczenie-problematyka 

https://www.superkid.pl/cwiczenia-do-lektur-kajtkowe-przygody
https://streszczenia.pl/lektura/kajtkowe-przygody/
https://wypracowania.pl/lektury/jak-wojtek-zostal-strazakiem-streszczenie-problematyka
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       Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/1572980/jak-wojtek-zosta%C5%82-stra%C5%BCakiem 

26. Maria Kownacka: 

„Plastusiowy Pamiętnik” 

 

 

 

          Książka opisuje świat widziany oczami małego plastelinowego ludzika. 

Plastuś został ulepiony przez Tosię, uczennicę pierwszej klasy. Mieszka w 

piórniku dziewczynki, gdzie ma wielu przyjaciół, między innymi gumę-myszkę, 

ołówek, pióro, scyzoryk i stalówki. Mały bohater aktywnie uczestniczy w 

szkolnych i domowych przygodach Tosi. 

 Streszczenie utworu można przeczytać na: 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/plastusiowy-pamietnik-2944.html 

 Gry i zabawy tematyczne: 

https://wordwall.net/pl/resource/712953/polski/plastusiowy-pami%C4%99tnik-quiz 

https://wordwall.net/pl/resource/1572980/jak-wojtek-zosta%C5%82-stra%C5%BCakiem
https://eszkola.pl/jezyk-polski/plastusiowy-pamietnik-2944.html
https://wordwall.net/pl/resource/712953/polski/plastusiowy-pami%C4%99tnik-quiz

