
GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DARMOWE EBOOKI I AUDIOBOOKI DO 

POBRANIA. . .  

DO CZYTANIA DLA DUŻEGO I MAŁEGO       

 

BAJKI DLA DZIECI: 

1. Miasto Dzieci – http://miasto dzieci.pl – znajduje się tam wybór bajek dla 

dzieci, podzielonych tematycznie, bajki na dobranoc, dla dziewczynek bądź 

chłopców, ale nie tylko …Na stronie jest dużo ciekawych pomysłów na 

zagospodarowanie czasu wolnego tj. kolorowanki, zabawy, piosenki, wiersze, i 

gry. 

2. Yummy.pl – http://www.yummy.pl/liblrary/pl/main/pl/bajki - bardo duży 

wybór bajek dla dzieci i dodatkowo też lektur szkolnych . Książki  można 

czytać online, ale także słuchać wersji audio. 

3. Basn.pl – http://basn.pl/wierszyki/ -to strona, na której można znaleźć 

zabawne i pouczające wierszyki dla dzieci. 

4. http://ebooki-darmowe.cba.pl/index.php/tag/dla-dzieci/ - nie ma tutaj na 

razie dużego wyboru, ale są ciekawe propozycje. 

5. Swiatksiazki.pl – http://www.swiatksiazki.pl/e-book-za-0zl/ - tutaj 

znajdziesz darmowe e-booki, w tym dużo  lektur i książek w różnym 

przedziale wiekowym. W Świecie Książki można pobrać e-booka w formatch – 

EPUB i MOBI. 

6. Bajkowisko  - 

http://www.youtube.com/channel/UCfNFD9kA84WtfckM0O7ftUg - to z 

kolei kanał na youtube, który proponuje i zachęca do rodzinnego słuchania 

bajek i najpiękniejszych baśni. 

 

Pełne wersje, fragmenty książek, lektur.                                 

1. Wolnelektury.pl -najbardziej znana strona z darmowymi e - bookami 

ukochanych  przez Was lektur szkolnych – ponad 5 tysięcy tytułów , które można 

czytać w Internecie i bez wychodzenia z domu. 

 2.Woblink  - pełne wersje, najnowsza literatura i ta nagrodzona, książki dla 

dzieci i młodzieży.  

 3. Legimi  – książki za darmo dla dzieci i młodzieży. 60 000 e - booków i  

audiobooków bez limitu. 
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 4. Publio.pl  – książki zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży – 172 e - 

booków darmowych. 

 5. EmpikPremium/Empik Go – audiobooki i e - booki – darmowy okres próbny 

(bezpłatny na 60 dni, jeżeli zarejestrujemy się do dnia 14 kwietnia , natomiast w 

każdej chwili można zrezygnować). 
  

Książki do  słuchania  

1. http://wolnelektury.pl/katalog/audiobooki/ - posłuchasz tutaj wszystkiego. 

Zarówno lektur, jak i książek dla dzieci, czy innych dzieł naszej, rodzimej 

literatury i zagranicznych pisarzy. W zbiorach portalu znajdują się utwory  min. 

Ignacego Krasickiego, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza, Jana 

Kochanowskiego itd. Po co czytać lektury, skoro możesz ich słuchać, robiąc 

rzeczy, które lubisz? 

 

2. http://virtualo.pl/darmowe/audiobook/m6c3/ - teraz  portal nie ma zbyt 

wielu pozycji, ale będą się z czasem powiększać.  Literatura piękna i poradniki. 

Najwięcej jest tam  darmowych e-booków, tu możesz znaleźć bardzo ciekawe 

pozycje. 

 

3. http://www.arystoteles.pl/audiobooki-za-darmo.php# - kolejna porcja 

książek audio. 
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