
Książki dla dzieci w języku ukraińskim  

do bezpłatnego pobrania 

 

 W serwisie KNIGO GO można pobrać za darmo bez rejestracji lub czytać online 

książki w języku ukraińskim w różnych formatach: fb2, rtf, epub, txt na iPada, iPhone'a, 

Androida i Kindle. Na stronach jest udostępniona bogata oferta książek dla dzieci, w 

tym sporo klasyki międzynarodowej: https://knigogo.com.ua/zhanri/dityachi-knigi/. 

Książki do bezpłatnego pobrania bez rejestracji są oznaczone tekstem: "Cкачати" – 

pobieranie  

 

 Ukraińskie Wydawnictwo Stary Lew (Видавництво Старого Лева) bezpłatnie 

udostępnia na swojej stronie: https://starylev.com.ua/promotion/elektronni-dytyaci-

knygy-bezkostovno? sześć ebooków dla dzieci. W tym przypadku wymagana jest 

rejestracja i m.in. podanie numeru telefonu, na który przychodzi kod umożliwiający 

zalogowanie się i pobranie ebooków. 

 

 Ukraińskie Wydawnictwo Stary Lew (Видавництво Старого Лева) bezpłatnie 

udostępnia na swojej stronie: https://starylev.com.ua/promotion/elektronni-dytyaci-

knygy-bezkostovno? sześć ebooków dla dzieci. W tym przypadku wymagana jest 

rejestracja i m.in. podanie numeru telefonu, na który przychodzi kod umożliwiający 

zalogowanie się i pobranie ebooków. 

 

 

 Swoją książkę "Afryka Kazika" udostępnił bezpłatnie w języku ukraińskim 

autor Łukasz Wierzbicki. 

Informacje o publikacji są dostępne na stronie: https://lukaszwierzbicki.pl/ak-ukraina/, 

a książkę można pobrać tutaj:https://lukaszwierzbicki.pl/wp-

content/uploads/2021/05/Afryka-Kazika-Ukraina.pdf 

 

 Bezpłatne materiały edukacyjne w języku ukraińskim udostępniło Wydawnictwo Dwie 

Siostry: https://wydawnictwodwiesiostry.pl/materialy-edukacyjne/dla-dzieci-i-

rodzicow/materialy-w-jezyku-ukrainskim 

 

 

 7 bezpłatnych ebooków dla dzieci w języku ukraińskim (w formatach .epub, .mobi i 

.pdf) od KidKiddos Books - Uwaga! Tylko do użytku osobistego! (nie mogą być 

udostępniane, wysyłane dalej, czy odczytywane publiczne 

itp.): https://kidkiddos.com/collections/ebooks-in-ukrainian 

 

 Bezpłatne ebooki w formacie pdf. od Wydawnictwa Ranok udostępnione z podziałem 

na kategorie wiekowe (3+, 6+, 9+) na stronie 

serwisu Barabooka: http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-

zamknenomu-prostori/ 
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 Ukraińskie bajki ludowe oraz wiersze do czytania online w serwisie Світ казок (Świat 

Bajek): https://svit-kazok.info/ 

 

 Co czytać dzieciom w czasie wojny? Stowarzyszenie Osvitoria udostępniło na swoich 

stronach blisko 70 książek, specjalnie wybranych, kojących i zmniejszających niepokój 

dla dzieci w wieku od 3 lat: 

https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-

tryvaye-vijna/?  

 

 

 Кайко та Кокош – Великий турнір”  specjalna edycja komiksu Janusza Christy 

„Kajko i Kokosz – Wielki turniej” w języku ukraińskim, udostępniona 

przez Wydawnictwo Egmont: https://wydawnictwoegmont.pl/kajko-i-kokosz-

pdf.html 

 

 Kolorowanki i legendyi krakowskie w języku ukraińskim dla dzieci w serwisie Trasa 

dla 

bobasa: https://www.trasadlabobasa.pl/tab/legenda/kolorowanki_krakowskie_legendy

_w_jezyku_ukrainskim_dla_dzieci_/676? 

 

 

 Materiały po ukraińsku dla dzieci od Wydawnictwa Zielona 

Sowa: https://www.zielonasowa.pl/dla-ukrainy 
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