
 

 

Cuda w Ninatece dla najmłodszych! 

 

 

Ninateka to strona, która wyróżnia się  mnogością i różnorodnością filmów                             

i audycji  o kulturze. Jest ich ponad 7 tysięcy! 

 

Polecam szczególnie kolekcję bajek czytanych przez znakomitych polskich aktorów, 

którą Ninateka przygotowała w ramach akcji  

 
Cała Polska Czyta Dzieciom to kampania społeczna prowadzona od 2001 roku 

przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”. Program ma na celu 

propagowanie codziennej lektury najmłodszym jako skutecznej, taniej i przyjaznej 

metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Fundacja przekonuje, że 

czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym 

sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. 

 

 

Oto wybrane przeze mnie bajki w wykonaniu świetnych aktorów: 

 

Piękny kwiat bajki | Jerzy Afanasjew – czyta Anna Dymna 

https://ninateka.pl/film/piekny-kwiat-jerzy-afanasjew 
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Agnieszka opowiada bajkę | Janina Papuzińska – czyta Edyta Jungowska 

https://ninateka.pl/film/agnieszka-opowiada-bajke-janina-papuzinska 

 

Bajka o słońcu | Eliza Piotrowska – czyta Wiktor Zborowski 

https://ninateka.pl/film/wiktor-zborowski-bajka-o-sloncu 

 

Dzień z muchą | Ciekawe co będzie jutro? | Renata Piątkowska – czyta Anna 

Seniuk 

https://ninateka.pl/film/anna-seniuk-dzien-z-mucha 

 

Dzień z Czerwonym Kapturkiem | Ciekawe co będzie jutro? | Renata 

Piątkowska – czyta Bożena Dykiel 

https://ninateka.pl/film/dzien-z-czerwonym-kapturkiem-ciekawe-co-

bedzie-jutro-renata-piatkowska 

 

Elmer i motylek | David McKee – czyta Piotr Pręgowski 

https://ninateka.pl/film/elmer-i-motylek-david-mckee 

 

Elmer | David McKee – czyta Anna Dereszowska 

https://ninateka.pl/film/elmer-david-mckee 

 

Dinozaury | Wesoły Ryjek | Wojciech Widłak – czyta Zbigniew Zamachowski 

https://ninateka.pl/film/dinozaury-wesoly-ryjek-wojciech-widlak 

 

Kąpiel | Wesoły Ryjek powraca | Wojciech Widłak – czyta Wojciech Malajkat 

https://ninateka.pl/film/wojciech-malajkat-kapiel 

 

Strych | Wesoły Ryjek powraca | Wojciech Widłak – czyta Andrzej Grabowski 

https://ninateka.pl/film/andrzej-grabowski-strych 

 

 

Robot | Wesoły Ryjek powraca | Wojciech Widłak – czyta Edyta Jungowska 

https://ninateka.pl/film/robot-wesoly-ryjek-powraca-wojciech-widlak 
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Straszydło | To się nie mieści w głowie | Renata Piątkowska czyta Bożena 

Dykiel 

https://ninateka.pl/film/straszydlo-to-sie-nie-miesci-w-glowie-renata-

piatkowska 

 

Pan Maluśkiewicz i wieloryb | Julian Tuwim – czyta Jerzy Stuhr 

https://ninateka.pl/film/pan-maluskiewicz-i-wieloryb-julian-tuwim 

 

 

Dzień zabawy w chowanego | Ciekawe co będzie jutro? | Renata Piątkowska 

– czyta Janusz  Zadura 

https://ninateka.pl/film/dzien-zabawy-w-chowanego-ciekawe-co-bedzie-

jutro-renata-piatkowska 
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