Zebrana LISTA DOSTĘPU DO UKRAIŃSKICH TREŚCI:
*

Przetłumaczone na ukraińsku materiały edukacyjne od Wydawnictwo Dwie Siostry:

https://liblink.pl/SfSgjQXChx
*

Zbiór ilustrowanych krótkich bajek po ukraińsku:

https://liblink.pl/ejsHfEPTZH
*

Darmowe e-booki od lwowskiego wydawnictwa:

https://liblink.pl/hmtUapgXLj
*

Agencja autorska Opowieści czyta bajki po ukraińsku na dobranoc:

https://liblink.pl/DD9d7K5IKn
*

Kino Helios Polska uruchamia darmowe seanse dla ukraińskich dzieci:

https://liblink.pl/RpNOkun878
*

Marysia Dek-Lewandowska rysuje po ukraińsku;

https://liblink.pl/dIuXoPsIIQ
*

Kilkadziesiąt filmów, w których autorzy Starego Lwa czytają dzieciom fragmenty swoich książek:

https://liblink.pl/8B0OqxGBWV
*

Kanał z bajkami, które można pobrać i słuchać offline:

https://liblink.pl/DREHGrsZFg
*

Lista filmów od Netflix z dubbingiem/napisami po ukraińsku:

https://liblink.pl/WxDMYWep0I
*

Książki po ukraińsku do pobrania (różne!):

https://liblink.pl/y9isofU9Ea
*
Natuli - dzieci są ważne stworzyło coś niesamowitego: List do Matki z Ukrainy. Jeśli gościcie mamę z Ukrainy
lub wysyłacie jej dary, warto wydrukować list i dołączyć do paczki. To list-powitanie:
https://liblink.pl/N1Vh8QVcxF
*

Łukasz Wierzbicki udostępnił pdf swojej książki Afryka Kazika po ukraińsku:

https://liblink.pl/PbP7JwsKiy
*

Przygotował również kolorowanki z książki:

https://liblink.pl/HUtt9oxAzp
*

Natuli - dzieci są ważne przygotowało wiersz dla dzieci - po polsku i po ukraińsku:

https://liblink.pl/oyBe8BCskd
*
Książkosfera HarperKids udostępniła komiks Kajko i Kokosz. Szkoła latania po ukraińsku - do przeczytania
online:

https://liblink.pl/vWwzoUXiQP
*

Książki w pdf do pobrania - także po ukraińsku:

https://liblink.pl/kHQ4pGU0BK
*
W grupie pomocowej Agnieszka Safarzyńska-Płatos opublikowała post z książeczką dla dzieci, która
przygotowała z myślą o terapeutycznym wpływie na dzieci z Ukrainy, ale też polskich, które pewnie nie rozumieją
sytuacji, w jakiej się teraz znaleźliśmy. Książeczka jest do pobrania po polsku, ukraińsku i rosyjsku:
https://liblink.pl/nTtOWv8Biq
*

Strona z audiobookami w języku ukraińskim:

https://liblink.pl/YcPKQARyDP
*

LIFE HACK!!! Jak zrobić ukraińskiego audiobooka z polskiego tekstu:

https://liblink.pl/AZWaYXzJ3B
*

70 książek dla dzieci w języku ukraińskim do pobrania ze strony Lustro Biblioteki:

https://liblink.pl/yGyKvIuT8F
*

Szary i Ruda po ukraińsku (do słuchania) od Teatr Barnaby - Barnabys Puppet Theatre:

https://liblink.pl/B2ivX1vHBW
*
Gra od Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Ba Ba Dum to gra do nauki języków - za darmo i bez reklam.
Można poznać 1500 słówek w 21 językach - w tym w języku ukraińskim. Gra wyposażona jest także w ukraiński
interfejs:
https://liblink.pl/1hBOr6vWpA
*
Baza dwujęzycznych książeczek dla młodszych dzieci (angielski i ukraiński) w mobi i epubie. Trzeba się
zarejestrować, żeby je ściągnąć, ale są bezpłatne:
https://liblink.pl/SJjx27nGWP
*

E-booki od wydawnictwa Barabooka (podzielona na kategorie wiekowe):

https://liblink.pl/Vf6oMc3OWR
*

Baśnie ludowe po ukraińsku (otwierają się bezpośrednio na stronie):

https://liblink.pl/6igZBaZwM1
*
Baśnie ludowe po ukraińsku (otwierają się bezpośrednio na stronie). Trzeb zaznaczyć, że chce się poczytać
autorów z Ukrainy:
https://liblink.pl/5n9cSUMJXl
*
E-booki w różnych formatach do pobrania (UWAGA! Książki do bezpłatnego pobrania bez rejestracji są
oznaczone tekstem: Cкачати - pobieranie):
https://liblink.pl/mlrwOjQIcI
*

Kolorowanki z legendami polskimi po ukraińsku:

https://liblink.pl/AjD93ViYHT
*

Podręczniki w języku ukraińskim (pdf, wszystkie klasy):

https://liblink.pl/dWYNATfKMB
*

Książki dla dzieci po ukraińsku:

https://liblink.pl/bOYA9JmHNZ
*

Podręczniki po ukraińsku do nauki języka polskiego (do pobrania w pdf):

https://liblink.pl/PHkpvUIQCu

