
L- 1
(nowy temat)

Temat:Liternet- literatura w internecie.

Witajcie drodzy uczniowie.
Mam nadzieję, że czujecie się dobrze i możecie brać

udział w dzisiejszych zajęciach.

      Podczas tej lekcji dowiecie się, czym jest liternet, poznacie formaty 
książek elektronicznych i nauczycie się korzystać z bezpłatnej literatury 
dostępnej w internecie. 

Liternet- to pojęcie powstałe z połączenia dwóch słów:

 literatura i internet.

Gdzie szukać lektury w internecie?

Jednym z takich miejsc jest biblioteka internetowa Wolne Lektury

 https://wolnelektury.pl/ 
      Wolne Lektury to internetowa biblioteka prowadzona przez Fundację 
Nowoczesna Polska, w której znajdziesz utwory należące do klasyki 
literatury polskiej oraz światowej zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i 
dorosłych. Są one dostępne w domenie publicznej (domena publiczna,to 
zbiór utworów, które można rozpowszechniać i publikować bezpłatnie bez 
naruszania praw autorskich).

Książki w tej e-bibliotece udostępniane są w kilku formatach:
e-booki: html, txt, pdf, epub, mobi, fb2,
audiobooki: mp3, Ogg Vorbis oraz format DAISY dostosowany do 
potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających 
trudności z czytaniem.

  Jako ćwiczenie- znajdźcie w bibliotece Księgę Dżungli Rudyarda 
Kiplinga. Skorzystajcie z opcji Szukaj (1) lub innych mechanizmów 
wyszukiwania (2).



Teraz możecie zdecydować, czy odszukaną książkę chcecie czytać online 
(3), pobrać w jednym z wcześniej omówionych formatów (4) czy 
odsłuchać (5).

     Przeszukajcie zasoby biblioteki i sprawdźcie czy znajdują się w niej 
lektury do Waszej klasy.

Zadanie domowe do samodzielnego wykonania i przesłania na adres 
AgaaWit007@gmail.com :

Sporządź infografikę przedstawiającą 

wady i zalety książek elektronicznych 
(w dowolnym programie tekstowym lub graficznym; ikonki e-booka czy 
inne potrzebne do Twojej pracy możesz kopiować z internetu; nie można 
tylko całej pracy ściągnąć z internetu). 

Prace będą oceniane jako zadanie domowe (waga 1).
Zadanie proszę wykonać do 01.04.2020 r.

Infografika (grafika informacyjna) – graficzna wizualizacja informacji, danych i 
wiedzy, zaprojektowana tak, by przekazywać odbiorcom złożone dane w przystępny i 
jasny sposób.  



Przykłady infografiki:

Pozdrawiam serdecznie,
trzymajcie się zdrowo!
Agnieszka Witkowska

Jeśli macie jakiekolwiek pytania-
piszcie na podanego maila.


