
Czytanie jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka!

Nie potrzeba specjalnych nakładów finansowych, by czytać dzieciom! Wyprawa do biblioteki,
może być ciekawą przygodą😊

A bliski kontakt rodzica z dzieckiem w czasie spędzenia tych paru minut przy czytaniu jest 
bezcenny. Dziecko czuje się kochane, bezpieczne, pożytecznie spędza czas z mamą czy tatą i 
co najważniejsze – czuje się ważne.

Rodzicu, czytając swojemu dziecku, wysil się trochę, moduluj odpowiednio głosem, rób 
dziwne miny, gestykuluj, rób niespodziewane zwroty akcji, tak - by było ono zainteresowane!

Zalety przemawiające za głośnym czytaniem procentują na wiele lat i są dużo bardziej 
znaczące niż oglądnie ciekawych programów w telewizji czy gra na komputerze. Czytanie 
przede wszystkim :

 wzbogaca słownictwo,  
 rozwija język i wyobraźnię,  
 uczy myślenia,  
 buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem,  
 uczy wartości moralnych,  
 ułatwia samodzielne czytanie,  
 sprzyja rozwojowi mówienia i pisania,  
 rozbudza zainteresowania,  
 czytanie dziecku od najmłodszych lat ułatwia samodzielne czytanie,  
 kształtuje nawyk zdobywania wiedzy na całe życie,  
 daje podwaliny pod sukces w edukacji szkolnej!  

,,Czytanie to najpiękniejsza zabawa jaką sobie 

ludzkość wymyśliła” W. Szymborska

poza tym : 

,,Kto czyta, książki żyje podwójnie” Umberto 



A co czytać ? 

Lista  polecanych książek dla młodszych dzieci (wiek 0-4 lata):

Marta Bogdanowicz (opracowanie) – Rymowanki-przytulanki

Paule e Bourgeois, Brenda Clark – seria o Franklinie

Jan Brzechwa – Wiersze i bajki

Gilbert Delahaye – seria o Martynce

Dorota Gellner – Bajeczki

Czesław Janczarski – Miś Uszatek, Wędrówki Misia Uszatka

Astrid Lindgren – Lo a z ulicy Awanturników; Ja też chcę mieć rodzeństwo

Hanna Łochocka – O wróbelku Elemelku

Sam McBratney – Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham

Nele Most, Annet Rudolph – Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno

Beata Ostrowicka – Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole

Julian Tuwim – Wiersze dla dzieci

Lista  polecanych książek dla bardziej ,,dojrzałego” czytelnika (wiek 4-6 lata):

Hans Chris an Andersen – Brzydkie Kaczątko

Florence and Richard Atwater – Pingwiny Pana Poppera

Wanda Chotomska – Wiersze, Pięciopsiaczki

Carlo Collodi – Pinokio

Waclaw Cztwrtek – O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci

Dimiter Inkiow – Ja i moja siostra Klara

Astrid Lindgren – seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smolandii

Hugh Lo ing – seria o Doktorze Doli le

Kornel Makuszyński – Przygody Koziołka Matołka

Małgorzata Musierowicz – Znajomi z zerówki

Alan A. Milne – Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka

Zofia Rogoszówna – Dzieci Pana Majstra

Krystyna Siesicka – Idzie Jaś



Małgorzata Strzałkowska – Leśne głupki; Wierszyki łamiące języki

Jan Brzechwa – Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa, Akademia Pana Kleksa

Frances Hodgson Burne  – Mała księżniczka

Tove Jansson – seria o Muminkach

Astrid Lingren – Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio

Mira Lobbe – Babcia na jabłoni

Anna Onichimowska – Najwyższa góra świata

Stanisław Pagaczewski – Porwanie Baltazara Gąbki

M. Strzałkowska – Rady nie od parady

Anne-Cath. Westly – Sekret Taty i ciężarówka

OPRACOWANIE : MAGDALENA MODRZECKA 

AGNIESZKA  TRZCIANOWSKA

Czytajmy, czytajmy, czytajmy !!! 


