1. Jan Brzechwa:
„Akademia Pana Kleksa”

Jest to historia dwunastoletniego, niesfornego, Adasia
Niezgódki, który zostaje umieszczony w tytułowej
akademii wraz z dwudziestoma czterema innymi
chłopcami – wszyscy o imionach zaczynających się na literę A. Opiekuje
się nimi pan Kleks z pomocą Mateusza – uczonego szpaka, który
wymawia jedynie końcówki wyrazów.

FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=9EyDQwO6Yww

STRESZCZENIE UTWORU:
https://streszczenia.pl/lektura/akademia-pana-kleksa/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/787287/akademia-pana-kleksa
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2. Janusz Christa:
„ Kajko i Kokosz. Szkoła Latania”

"Kajko i Kokosz. Szkoła latania" to
pierwszy wydany w formie albumu komiks o
przygodach słowiańskich wojowników.
Kajko i Kokosz to najlepsi przyjaciele, wspólnie
przeżywają wiele ciekawych przygód. Kajko
wyróżnia się inteligencją, odwagą i niskim
wzrostem. Doskonale włada mieczem i celnie
strzela z łuku. Kokosz jest tęgiej budowy, a
jedną z jego największych miłości jest
jedzenie. Nie należy on też do najodważniejszych.

FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4HqChrMJbc

STRESZCZENIE UTWORU:
https://eszkola.pl/jezyk-polski/kajko-i-kokosz-szkola-latania-streszczenie-9590.html

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/1657960/kajko-i-kokosz-szko%C5%82a-latania
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3. René Goscinny ,Jean-Jacques Sempé:
„Mikołajek”

Książeczka opowiada o życiu dzieci, które są
w najmłodszych klasach szkoły. Dowiadujemy
się, jak ważną rolę w ich życiu pełni rodzina,
nauczycielka i koledzy.

FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=6F0sUAdHNCU

STRESZCZENIE UTWORU:
https://streszczenia.pl/lektura/mikolajek/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/338836/miko%C5%82ajek

4. Joanna Olech:
„Dynastia Miziołków”
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Lektura opowiada o losach zabawnego
Miziołka, jego młodszego rodzeństwa, Małego
Potwora i Kaszydła, oraz rodziców – Mamiszona
i Papiszona.

FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=ca0StP82gSo

STRESZCZENIE UTWORU:
https://streszczenia.pl/lektura/dynastia-miziolkow/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/456040/polski/dynastia-mizio%C5%82k%C3%B3w

5. Ferenc Molnár:
„Chłopcy z Placu Broni”

Akcje książki rozgrywa się wiosną 1889 roku w
Budapeszcie. Tytułowy Plac Broni to ulubione
miejsce zabaw grupy chłopców, którym
przewodzi Janosz Boka. Wśród członków grupy
znajduje się również Ernest Nemeczek, główny
bohater książki, najniższy stopniem i najmniej poważany chłopiec, który
często jest kozłem ofiarnym.
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STRESZCZENIE UTWORU:
https://lekturygimnazjum.pl/chlopcy-z-placu-broni-2/chlopcy-z-placu-broni-streszczenie-powiesciferenca-molnara-wydarzenia-lekturygimnazjum-pl/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/242981/ch%C5%82opcy-z-placu-broni

6. Clive Staples Lewis:
„ Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara
szafa.”

Powieść o fantastycznej krainie – Narnii, którą odkrywa czwórka
młodych ludzi. Pełen uroku świat kryje w sobie wiele tajemnic, które
czytelnik poznaje wraz z bohaterami książki.
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STRESZCZENIE UTWORU:

https://streszczenia.pl/lektura/opowiesci-z-narnii-lew-czarownica-i-stara-szafa/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/398267/polski/opowie%c5%9bci-z-narnii-planwydarze%c5%84

7. Seweryna Szmaglewska:
„Czarne stopy”

Zastęp Czarnych Stóp wyrusza na obóz
harcerski w Góry Świętokrzyskie. Dla zastępowego
Maćka Osy , Marka, Fobusza, Felka i małego No - Bo
to pierwsze samodzielne wakacje. Podczas tropienia
harcerze trafiają na ślad tajemniczej postaci Leśnego Oka, która z ukrycia
obserwuje chłopców..
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FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=2fidCMtAGEc

STRESZCZENIE UTWORU:
https://streszczenia.pl/lektura/czarne-stopy/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/1128130/polski/czarne-stopy

https://wordwall.net/pl/resource/350942/czarne-stopy-%C4%87w-1
https://wordwall.net/pl/resource/351261/otw%C3%B3%C5%BC-prezent-i-odpowiedz-napytanie-czarne-stopy

8. Henryk Sienkiewicz:
„W pustyni i puszczy”

Staś Tarkowski i Nel Rawlison wychowują się w
Afryce, gdzie ich ojcowie pracują przy budowie Kanału
Sueskiego. Dzieci zostają porwane i uprowadzone na
pustynię. Bohaterowie, zanim wrócą do swoich
ojców, przeżywają wiele przygód i pokonują liczne
niebezpieczeństwa.
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TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONACH:
https://lektury.gov.pl/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-pustyni-i-w-puszczy/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/815281/w-pustyni-i-w-puszczy
https://wordwall.net/pl/resource/256591/plan-wydarze%C5%84-w-pustyni-i-w-puszczy

9. J.R.R. Tolkien:
„Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Bilbo Baggins, to lubiany przez wszystkich samotnik.
Jedzenie sprawia mu ogromną frajdę i stanowi jego
główne zajęcie. Żyje spokojnie, z dala od problemów i
zaskakujących wydarzeń.
Spokojne życie hobbita kończy się w chwili, kiedy jego stary przyjaciel,
czarodziej Gandalf, staje u wejścia do jego malutkiego domku.
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STRESZCZENIE UTWORU:
https://streszczenia.pl/lektura/hobbit/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/856930/krzy%C5%BC%C3%B3wka-hobbit

10.

Rafał Kosik:
„Felix, Net i Nika oraz Gang
Niewidzialnych”

Bohaterowie książki to uczniowie
warszawskiego gimnazjum, którzy wpadają w
kłopoty i wychodzą z nich przy użyciu różnych
przedmiotów – komputerów, sztucznej
inteligencji oraz samodzielnie wykonanych
wynalazków.

FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=iZivFC6p3y4
https://streszczenia.pl/lektura/opowiesc-wigilijna/
https://streszczenia.pl/lektura/felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi/
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GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/566629/polski/felix-net-i-nika-krzy%c5%bc%c3%b3wka
https://wordwall.net/pl/resource/1336095/polski/felix-net-i-nika-pracownicy-szko%c5%82y

11. Bolesław Prus:
„ Katarynka”

Bohaterem noweli jest Pan Tomasz, który prowadzi
spokojne życie znawcy muzyki i sztuki. Mężczyzna nie znosi
podwórzowych katarynek z ich hałaśliwymi, krzykliwymi
melodiami.
Jednak pewnego dnia do kamienicy, w której mieszka
pan Tomasz, wprowadza się uboga kobieta z niewidomą córeczką. I to
właśnie podwórzowa katarynka połączy losy mężczyzny i dziecka.

TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONACH:
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf
https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka

FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=nkV_l8S-igY

STRESZCZENIE UTWORU:
https://streszczenia.pl/lektura/katarynka/
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GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:

https://wordwall.net/pl/resource/912201/polski/katarynka

12. Charles Dickens:
„ Opowieść wigilijna”

Ebenezera Scrooge w pewną Bożonarodzeniową noc przeżył coś,
co odmieniło go zupełnie i uczyniło innym człowiekiem. Nigdy nie wierzył
w sens Świąt Bożego Narodzenia, ale niespodziewani goście, którzy go
odwiedzili, sprawili, że zaczął znowu wierzyć.

STRESZCZENIA:
https://streszczenia.pl/lektura/opowiesc-wigilijna/

https://maszuwage.pl/obrona-ebenezera/
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GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/resource/714354/polski/opowie%C5%9B%C4%87-wigilijna

13. Aleksander Fredro:
„Zemsta”

Bohaterowie lektury , Cześnik Raptusiewicz i
Rejent Milczek, mieszkają w jednym zamku. Ich życie
upływa na ciągłych kłótniach i intrygach. Wszystko się
zmienia gdy Wacław Rejentowicz i Klara
Raptusiewiczówna postanawiają się pobrać. Młodzi
robią wszystko, by pogodzić zwaśnionych sąsiadów.
Czy pojedynek Cześnika i Rejenta dojdzie do skutku,
czy też miłość zatryumfuje nad przemożnym pragnieniem zemsty?

TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONACH:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html
https://lektury.gov.pl/lektura/zemsta

STRESZCZENIA:
https://streszczenia.pl/lektura/zemsta/
https://maszuwage.pl/aleksander-fredro-zemsta/
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GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/339919/zemsta
https://wordwall.net/pl/resource/1651704/zemsta

14. Henryk Sienkiewicz:
„Quo vadis”

Głównym wątkiem powieści jest miłość Winicjusza i Ligii, którzy wywodzą się
dwóch odrębnych światów: Winicjusz jest patrycjuszem rzymskim, Ligia
zakładniczką pochodzącą z barbarzyńskiego plemienia Ligów, a
także chrześcijanką. Historyczny wątek powieści skupia się na osobie
rzymskiego cesarza Nerona, a także na prześladowaniach i szerzeniu się wiary
chrześcijańskiej. Punkt kulminacyjny stanowi walka Ursusa z turem. Pokonanie
zwierza oznacza szczęśliwe zakończenie wątku miłosnego. Odtąd Ligia,
Winicjusz i Ursus są pod opieką ludu rzymskiego. Ten moment symbolizuje
także odwrót sympatii Rzymian od Nerona i zwrócenie się ku chrześcijanom.

TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONIE:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis/
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STRESZCZENIE:
https://streszczenie.com.pl/quo-vadis/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/678483/polski/czy-znam-tre%c5%9b%c4%87-quo-vadis
https://wordwall.net/pl/resource/955393/polski/quo-vadis

15. Henryk Sienkiewicz:
„Latarnik”

Głównym bohaterem noweli jest stary Polak, tułacz poszukujący spokojnej
posady w miejscu, gdzie mógłby zamieszkać na stałe.

TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONIE:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik.html

14

STRESZCZENIE:
https://streszczenia.pl/lektura/latarnik/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/462341/polski/latarnik-henryk-sienkiewicz
https://wordwall.net/pl/resource/513851/polski/kompozycja-noweli-latarnik

16.

Stefan Żeromski:

„Syzyfowe prace”

W Syzyfowych pracach autor na podstawie własnych doświadczeń z
dzieciństwa i lat młodzieńczych przedstawił obraz szkoły w rosyjskim Królestwie
Polskim i walkę polskiej młodzieży z rusyfikacją

TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONIE:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace/
https://lektury.gov.pl/lektura/syzyfowe-prace

STRESZCZENIE:
https://streszczenia.pl/lektura/syzyfowe-prace/
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GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/hu/resource/678452/-syzyfowe-prace-znajomo%C5%9B%C4%87-lektury

17.

Juliusz Słowacki:

„Balladyna”

Balladyna i Alina są siostrami, które mieszkają z matką w ubogiej chacie
pośrodku lasu. .
Dziewczyny rywalizują o rękę Kirkora, zbierając maliny. Kiedy Balladyna
dowiaduje się, że Alina wygrywa, zabija ją nożem. Jedynym świadkiem jest
Grabiec, którego Goplana zamienia się w płaczącą wierzbę, aby nie mógł
nikomu powiedzieć o morderstwie. Po powrocie do domu Balladyna twierdzi,
że jej siostra uciekła z kochankiem. Jedyne, co przypomina Balladynie o
popełnionym przestępstwie, to krwawa plama na czole, której nie można
usunąć, wyrzuty sumienia i straszne koszmary.
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TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONIE:
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf

STRESZCZENIE:
https://streszczenia.pl/lektura/balladyna/

SPEKTAKL:
https://www.youtube.com/watch?v=gjcnUMRQV8U

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/353777/balladyna
https://wordwall.net/pl/resource/386715/polski/balladyna

18. Aleksander Kamiński:
„Kamienie na szaniec”

Po zajęciu stolicy przez Niemców , trzej główni bohaterowie próbują
odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Uczestniczą w akcjach małego sabotażu.
Podejmują się również różnego rodzaju prac zarobkowych. . Zośka, Rudy i Alek
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byli zwykłymi młodymi ludźmi, tuż po zdaniu matury, którym przyszło żyć w
czasach okrutnych i niezwykłych.

FRAGMENT DO SŁUCHANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=nkB2qHzxyBU

STRESZCZENIE:
https://streszczenia.pl/lektura/kamienie-na-szaniec/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/772033/polski/kamienie-na-szaniec-daty

19.

A.de Saint Exupery:

„Mały książę”

Narrator-pilot został zmuszony do awaryjnego lądowania na Saharze. W
trakcie naprawy samolotu zobaczył tajemniczego jasnowłosego
chłopca, który przedstawił się jako mieszkaniec asteroidy B-612 i zażyczył
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sobie, aby pilot narysował mu baranka. Tak zaczęła się ich przyjaźń.

STRESZCZENIE:
https://streszczenie.com.pl/maly-ksiaze-antoine-de-saint-exupery/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/238210/ma%C5%82y-ksi%C4%85%C5%BC%C4%99
https://wordwall.net/pl/resource/253441/ma%c5%82y-ksi%c4%85%c5%bc%c4%99
https://wordwall.net/pl/resource/247859/%c5%9bwiat-symboli-ma%c5%82egoksi%c4%99cia

20. Adam Mickiewicz:
„Pan Tadeusz”

Głównym motywem fabularnym tego arcydzieła literatury polskiej są
dzieje zatargu Horeszków z Soplicami o zamek, sięgające młodości Jacka
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Soplicy. Adam Mickiewicz w niezwykły sposób opisuje zwyczaje
szlacheckie i piękno polskiej przyrody. Ważnym wątkiem lektury są
relacje między ludźmi.

TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STRONIE:
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html
https://lektury.gov.pl/lektura/pan-tadeusz-czyli-ostatni-zajazd-na-litwie

STRESZCZENIE:
https://streszczenia.pl/lektura/pan-tadeusz/
https://maszuwage.pl/pan-tadeusz-jako-epopeja-narodowa/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/628416/pan-tadeusz-ksiega-1
https://wordwall.net/pl/resource/805720/polski/pan-tadeusz
https://wordwall.net/pl/resource/347419/pan-tadeusz-postaci-miejsca

21. Adam Mickiewicz
„Dziady” cz.2

Utwór opisujący dawny obrzęd ludowy związany z przywoływaniem dusz
zmarłych, w trakcie którego żywi pomagają umarłym w odzyskaniu spokoju
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ducha, a zmarli w zamian udzielają żyjącym przestróg i nauk moralnych, na
podstawie własnych doświadczeń.

TEKST LEKTURY DOSTĘPNY NA STROKLNIE:
https://lektury.gov.pl/lektura/dziady-czesc-ii
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html

STRESZCZENIE:
https://streszczenia.pl/lektura/dziady-cz-ii/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/pl/resource/579311/polski/dziady-cz-ii
https://wordwall.net/pl/resource/2127164/polski/dziady-cz-ii-kr%c3%b3tkie-streszczenie
https://wordwall.net/pl/resource/579311/polski/dziady-cz-ii

22. Arkady Fiedler
Dywizjon 303
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Książka barwnie opisuje służbę legendarnej jednostki – Dywizjonu 303.
Gdy ciężar obrony Anglii w 1940 roku spoczął na barkach pilotów
myśliwskich, którzy musieli odpierać potężne armady Luftwaffe, w tym
niezwykłym boju wzięli udział także Polacy. Polscy piloci w godzinie
ciężkiej próby spisali się znakomicie, osiągając imponującą skuteczność..

STRESZCZENIE:
https://streszczenia.pl/lektura/dywizjon-303/

GRY I ZABAWY TEMATYCZNE:
https://wordwall.net/resource/458826/polski/dywizjon-303

UCZNIOWIE KLAS 8
POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM

https://maszuwage.pl/egzamin-osmoklasisty/

https://wordwall.net/resource/455150/polski/egzamin-%C3%B3smoklasisty-powt%C3%B3rzenie
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