Drodzy Uczniowie,
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju, dostęp do bibliotek oraz instytucji kultury jest
możliwy tylko online. Raz w tygodniu będziemy zamieszczać kilka tytułów, które warto przeczytać oraz co warto obejrzeć,
oczywiście nie wychodząc z domu.

Warto przeczytać :-)
„Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” to zbiór 15 opowiadań dla
młodzieży o tym, co w życiu najważniejsze: o przyjaźni, szacunku, sprawiedliwości i innych
wartościach, którymi warto kierować się co dzień. Codziennie podejmujemy tysiące decyzji.
W coraz bardziej skomplikowanym świecie coraz trudniej jest podjąć te właściwe. Nie tylko
dzieciom i nastolatkom, także dorosłym. Dobrze jest mieć w życiu kompas, który pomaga
nawigować bezpiecznie i skutecznie pośród naszych ludzkich. Takim kompasem są wartości
moralne.
W czasie epidemii i kwarantanny doświadczamy różnych ograniczeń. Wiele osób ma poczucie,
że zabierana jest ich wolność. Czym jest wolność, jak właściwie z niej korzystać? Punktem
wyjścia do dyskusji z młodszymi nastolatkami może być opowiadanie „Burza”.
Życzliwość: czym jest, jak ją rozpoznać, jak okazywać – i czy można ją wycenić?
Przyczynkiem do rozmowy może być opowiadanie „System” z tomu „Gorzka czekolada”.
opowiadanie „Burza” – pobierz e-book za darmo
opowiadanie „System” – pobierz e-book za darmo
"Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach"- audiobook (fragment za darmo 42:32)
Wiek 11+

„Był sobie pies” Ten świat jest naprawdę pomerdany - W. Bruce Cameron
Bailey, bezdomny i nie rozpieszczany dotychczas w swoim psim życiu czworonóg,
nieuchronnie kończy swój zwierzęcy żywot, aby powrócić w nowym wcieleniu jako
przepiękny i uroczy szczeniak. Trafia do domu Ethana - ośmioletniego chłopca. Od tej pory
Bailey wraz z nowym opiekunem stają się nierozłączni, pozostają przyjaciółmi na zawsze
i ponad wszystko. Więź pomiędzy tą dwójką jest niezwykła, przepełniona miłością,
szacunkiem i oddaniem. Razem przeżywają wiele wspaniałych i radosnych lat. Niestety
przychodzi w końcu moment, kiedy pies Bailey odchodzi z tego świata... Jednak nie na
długo! Czworonożny bohater odradza się bowiem po raz kolejny! Ponowne przybycie na
świat niesie za sobą pewną misję, którą Bailey chce spełnić w trakcie odzyskanego właśnie
psiego życia.
„Był sobie pies” – e-book (fragment za darmo)
„Był sobie pies” – audiobook (fragment za darmo 54:03)

„Więcej niż klub” - Paweł Beręsewicz
Filip (ksywka: Messi) i Marek (ksywka: Ronaldo) żyją piłką. Drużyna jest ich drugą
rodziną, trener drugim ojcem, a wtykająca we wszystko nos menedżerka Ewa (z ich klasy)
byłaby nawet całkiem dobrym materiałem na… dziewczynę? Niestety – te szczere uczucia
nie wpływają na grę osiedlowego klubu Fruteksu Pięknogóra. Drużyna jest słaba. Kolejni
trenerzy rozkładają ręce, sponsor się wycofuje, a wyniki meczów wołają o pomstę do nieba.
I właśnie w tym momencie wszędobylski nos Ewki bardzo się przydaje.
Czy nowy trener poprowadzi chłopaków do zwycięstwa? Czy naprawdę zna tego
prawdziwego Messiego? I czy pomoże chłopakom spełnić marzenia o grze w hiszpańskiej
lidze?
Zapraszamy do lektury pierwszej od czasów "Do przerwy 0:1" genialnej powieści dla
dzieci o piłce
„Więcej niż klub” - audiobook (fragment za darmo 33:29)

„Opowiadania do chichotania” – Renata Piątkowska
Pełne wdzięku opowiadania o codziennych sprawach, które widziane oczyma
przedszkolaka nabierają nieoczekiwanych kolorów. Zakładanie butów, wyprawa na
basen czy gra w piłkę bywają niezwykle emocjonujące, a rozważania o tym, co śni
się psu, a co tacie i jak ukryć słodycze przed kolegą łakomczuchem albo plamę na
obrusie przed wzrokiem babci, prowadzą do wielu zabawnych sytuacji.

„Opowiadania do chichotania” – audiobook (fragment za darmo 30:41)

Jak wyjaśnić dzieciom, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak
zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Wydawnictwo Olesiejuk opublikowało
świetnego, darmowego ebooka.
„Masz tę moc” – darmowa książka elektroniczna o koronowirusie

Warto obejrzeć ;-)

https://ninateka.pl/film/zemsta-lidia-zamkow - spektakl „Zemsta” Aleksander Fredro
http://vod.teatrwielki.pl/bajko-gdzie-jestes/ - baśń muzyczna
https://vod.tvp.pl/website/nela-mala-reporterka,13364434 - „Nela Mała Reporterka” – reportaże z
podróży

