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Bajki do słuchania. Pierwsza taka biblioteka w Polsce! 

Bajkowisko.pl to bajki do słuchania i oglądania dla dzieci. Wyjątkowa wirtualna biblioteka 
świetnie nagranych i pięknie zilustrowanych słuchowisk. Bajkowisko.pl to nowa forma 
odbioru audiobooków. Bajki pochodzą z cyfrowych źródeł Biblioteki Narodowej – Polony 
oraz od współczesnych autorów, piszących specjalnie dla Bajkowiska. 

Zespół Bajkowiska świetnie połączył dźwięk z obrazem, by umożliwić dzieciom słuchanie 
bajek z jednoczesnym oglądaniem ilustracji. To nowoczesne połączenie ułatwia dzieciom 
skupienie się na treści bajki izolując małego czytelnika od rozpraszających czynników. 
Bajkowisko.pl chce zaszczepić miłość do książek dzieciom, które dorastają w otoczeniu 
nowych technologii. 

Bajkowisko stworzono tak, by łatwo i swobodnie mogli poruszać się tutaj zarówno młodsi 
jak i starsi czytelnicy. Pomagają w tym oznaczenia graficzne oraz intuicyjna nawigacja. 
Strona jest całkowicie bezpieczna pod względem treści.  

Wiedząc, że każde dziecko lubi inne bajki, zadbano o zróżnicowaną ofertę, podzieloną na 
specjalne kategorię ułatwiające korzystanie z platformy. W Bajkowisku każdy znajdzie 
coś dla siebie! 

Wiadomo jaką wartość niesie ze sobą czytanie, jak ważne są książki w rozwoju 
emocjonalnym i intelektualnym dzieci. Wzmacniają ich wiarę w siebie, uczą empatii, 
kształtują charakter, rozwijają wyobraźnie i kreatywność. Dlatego dla Bajkowiska ważny 
jest każdy szczegół zarówno prezentowanych treści, jak i grafiki. 

Bajkowisko swoje nagrania realizuje z najlepszymi lektorami w Polsce oraz znanymi 
artystami. Dla Waszych dzieci w Bajkowisku, bajki czytają: 

Jarosław Boberek, Stefan Knothe, Małgorzata Matuszewska, Leszek Zduń, Agata 
Gawrońska-Bauman, Agnieszka Fajlhauer, Paweł Szczesny, Cezary Kwieciński, Joasia 
Węgrzynowska, Karolina Muszalak-Buława, Kasia Łaska, Łukasz Talik. 
 

mailto:info@bajkowisko.pl
http://www.bajkowisko.p


Bajkowisko proponuje dwa abonamenty.  
 
–  Abonament w wysokości 19,90 zł na 30 dni, zapewnia dostęp do wszystkich zasobów 
wirtualnej biblioteki. Gdy posiadasz abonament, Twoje dziecko ma dostęp do wszystkich 
bajek na platformie, przez określoną w abonamencie liczbę dni.  
 
– Abonament roczny w wysokości 221,00 zł pozwala słuchać bajek przez cały rok, 
Zyskujecie wtedy jeden miesiąc za darmo! 

Zadbano także o mobilność Bajkowiska. Twoje dziecko może spędzać czas  
z Bajkowiskiem wszędzie, gdzie ma na to ochotę! Potrzebuje jedynie urządzenia  
z dostępem do internetu (korzystanie z bajkowiskowej platformy jest możliwe na 
wszystkich urządzeniach z zainstalowaną przeglądarką stron www). 

Celem projektu jest stworzenie największej w Polsce wirtualnej biblioteki z bajkami dla 
dzieci. Buduj ją z nami! Zachęcamy do oceniania słuchanych utworów, przesyłania 
propozycji tytułów, które chcielibyście usłyszeć w Bajkowisku. 

Zespół Bajkowisko.pl 
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