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Poznaj przygody Basi! Pobierz darmowy e-book z 
wybranymi opowiadaniami z zestawów Basi i 
czytaj na zdrowie! 
 
Czytanie nie tylko dostarcza rozrywki i rozwija, 
ale też obniża poziom stresu. A opowieści o Basi – 
zwłaszcza! 
 
Pobierz darmowy e-book tutaj: 
https://basia.com.pl/_files/Files/ba/si/basia-teraz-
czas-na-czytanie.pdf 

 

 
 
Świetna wiadomość ! Książka "Amelia i Kuba. Złota 
karta" dostępna! 
 
Do nabycia w formie ebooka tutaj- 
https://powergraph.pl/katalog/ksiazki/amelia-i-kuba-
zlota-karta 
 
Milion złotych do wydania w jeden dzień? Do tego 
tylko na siebie? Brzmi super, ale to wcale nie jest takie 
proste. Ani przyjemne, jak się okazuje. Jak sobie z tym 
poradzili jedenastoletni Amelia i Kuba oraz ich 
młodsze rodzeństwo: dziewięcioletni super 
inteligentny Albert i zwariowana sześciolatka Mi? 
 



 

Czy wiesz, ile komórek mózgowych znajduje 
się w mózgu? Gdzie możesz spotkać 
lepidopterologa?  
 
Oto nadszedł czas, żeby poznać największe 
tajemnice mózgu i sekrety najpaskudniejszych 
robali, jakie zna nauka. 
 
A to wszystko w serii "Monstrrrualna erudycja" 
- to potężna dawka wiedzy podana w lekkiej 
formie. 
 
Idealna dla ciekawych świata już od 8 roku 
życia! 
https://egmont.pl/seria/MONSTRRRUALNA-
ERUDYCJA,s,18190337 
 

 

 

 

Nowości w serii "Strrraszna historia" już 
w sprzedaży! 
 
Czy starczy ci odwagi, żeby zgłębić 
wiedzę o krwawych rewolucjach i o tym, 
co w przeszłości wymyślili niesamowici 
Egipcjanie? Sprawdź, czego nie dowiesz 
się w szkole! 
Poznaj nowe tytuły z serii "Strrraszna 
historia": 
 
https://egmont.pl/seria/STRRRASZNA-
HISTORIA,s,10355715 

 

 

 



 

”Baśnie z ziaren kwarcu” - piętnaście baśni z 
różnych epok i różnych zakątków świata 
ilustrowanych przez samego autora. 
Co stało się z wielką, istniejącą od 
niepamiętnych czasów górą, kiedy postawił na 
niej stopę pierwszy człowiek? Czy mądry 
czarownik znalazł w sobie odwagę i zmierzył 
się z okrutnym krokodylem? Kto był zaklęty w 
mandarynkę o przesłodkim zapachu? Baśnie 
Marka Łukaszewicza to opowieści, w których 
została zebrana mądrość kultur rozrzuconych 
po całej Ziemi. 

http://www.publio.pl/e-booki,dla-
dzieci,en1880,darmowe.html 

 

 

 

Gdy bajka się skończy, będziemy wiedzieli 
więcej, niż wiemy teraz” – napisał dawno 
temu Hans Christian Andersen. Warto więc 
przenieść się wraz z nim w świat baśniowej 
wyobraźni. 

Przed wielu, wielu laty żył cesarz, który tak 
bardzo lubił nowe, wspaniałe szaty, że 
wszystkie swoje bogactwa przeznaczał na 
stroje. Był też książę, który chciał się ożenić z 
księżniczką, ale musiała to być księżniczka 
najprawdziwsza... Daleko stąd zaś, tam, dokąd 
lecą jaskółki, gdy u nas jest zima, mieszkał 
król, który miał jedenastu synów i jedną córkę 
Elizę. Co się im wszystkim przydarzyło? 
Przeczytajcie, bo też nie były to zwykłe 
historie... 

http://www.publio.pl/e-booki,dla-
dzieci,en1880,darmowe.html 

 



 

By pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi, a ich pociechom przynieść trochę 
radości, można skorzystać z propozycji na stronie https://miastodzieci.pl/dla-
dzieci/ 

Znajdziecie tu łamigłówki  i zadania edukacyjne, bajki do czytania oraz 
kolorowanki. 
 
Mogą umilić Wam czas, który spędzacie w domach. Życzymy wszystkim dużo 
zdrowia! 
 
 
 

 

 

 

Informujemy, że Empik bezpłatnie udostępnia 
audiobooki i ebooki. 

Sieć księgarni udostępniła nieodpłatnie program 
Empik Premium. Przez 60 dni użytkownicy 
mają dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków, 
ebooków. Warto skorzystać! 

 

 


