
Biblioteka PSP w Łubnianach poleca: 

 

Stronę fundacji  Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd/#multimedia 

Szczególnie polecam zakładkę multimedia – gdzie znajdują się filmy  

z poszczególnych dni czytania 

 m. in. Łukasz Wierzbicki opowiada  

o Niedźwiedziu  Wojtku,   

 

 

Poniżej program na 6 i 7 czerwca  2020  ostatnie dni akcji: 

6 czerwca (sobota) – Dzień wilka 

12.00 – FB – prof. Grzegorz Leszczyński opowie o wilku w literaturze dla dzieci i 

młodzieży 

15.00 – FB – Adam Wajrak o wilkach w puszczy oraz w jego książce pt. „Wilki” 

7 czerwca (niedziela) – Dzień konia 

12.00 – FB – o koniach opowie Ula Kowalczuk, amazonka, właścicielka konia 

Tiszmena, autorka kompendium: „Koń jaki jest każdy widzi – czyli alfabetyczny 

zbiór 300 konizmów” 

15.00 – FB – Dorota Sumińska o koniach i ich hodowli 

18.00 – FB – Edyta Jungowska opowiada i czyta o koniach z książek: „Pippi 

Pończoszanka” oraz „Doktor Dolittle” 

 

 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd/#multimedia
https://calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd/


Zapraszam do słuchania  audiobooków  

 Wilki  Adama Wajraka oraz Białego mustanga – Sat Okh 

 

 Wilki. Adam Wajrak.      

 

Lektura szkolna. Sat-Okha "Biały 

mustang"   to zbiór legend 

plemion indiańskich z Ameryki 

Północnej 

 

Zapraszam również do posłuchania bajki Konik Garbusek  

„Konik Garbusek” Piotra Jerszowa to jedna z najbardziej 

popularnych bajek rosyjskich z przepięknymi ilustracjami Jana 

Marcina Szancera. To opowieść o naiwnym, ale dzielnym i bardzo 

szlachetnym Iwanie, któremu niepozorny, magiczny konik garbusek 

pomaga pokonać liczne przeciwności losu, ożenić się z piękną księżniczką oraz zostać 

carem Rosji. 

 

Zachęcam do  czytania dwujęzycznej adaptacji powieści White Fang. Biały Kieł Jacka 

Londona, która jest   atrakcyjną pomocą dla uczących się języka angielskiego. Śledząc 

losy bohaterów powieści, możemy na bieżąco porównywać tekst angielski i polski. 

 

Dodatkowo w naszej bibliotece  wypożyczyć można: 

• Gawędy o wilkach i innych zwierzętach – książka   Marcina Kostrzyńskiego   

   Są to  nie tylko zabawne i pełne nadziei historie, które z zapartym tchem 

przeczytają zarówno dorośli, jak i starsze dzieci. To także przykład 

wielkiej miłości do polskiej przyrody i przejmujący apel o zachowanie 

naszego wspólnego dziedzictwa. 

• Magiczny konik. Błysk kopyt - Sue Bentley 

Książka z serii dla dzieci znanej autorki o przygodach magicznego konika imieniem 

Kaszmir. 

 

• Mój sekretny jednorożec- marzenia się spełniają  - Linda Chapman 

  Szafir, kucyk Lauren, w rzeczywistości jest zaczarowanym jednorożcem... Lauren i 

Szafir uczą się wykorzystywać niezwykłe zdolności ... 

https://www.youtube.com/watch?v=hE2njENzPBw
https://www.youtube.com/watch?v=mGLszCOPNVE
https://www.youtube.com/watch?v=c-1AClt4ybk
http://cyfroteka.pl/ebooki/White_Fang__Bialy_Kiel-ebook/p86367i120612#Darmowy-fragment
http://cyfroteka.pl/ebooki/Magiczny_konik__Blysk_kopyt-ebook/p0306515i030

