
Pierwsza wizyta przedszkolaka w bibliotece 

 

Dziecko lubi poznawać nowe miejsca, więc wyjście do biblioteki będzie dla niego ważnym 

przeżyciem. Odpowiednio przygotowane spędzi tam ciekawie czas oraz chętnie wróci, by pokazywać 

Ci książki, które mu się podobają i razem z tobą będzie je przeglądać.  

Pierwsze wyjście do biblioteki  nie powinno być przypadkowe. Aby maluch zachował dobre 

wspomnienia z tego miejsca, powinieneś zaplanować wyprawę wcześniej. Sprawdź, czy w bibliotece 

w Twojej okolicy nie odbywają się w najbliższym czasie jakieś ciekawe imprezy dla najmłodszych – 

informacje uzyskasz na stronie internetowej tej instytucji, drogą telefoniczną albo podczas 

bezpośredniej wizyty. Jeśli taki event jest planowany – będzie świetnym „punktem zaczepienia” 

i pretekstem do odwiedzenia biblioteki z kilkulatkiem. Dobre pierwsze wrażenie zaprocentuje, 

a dziecko zechce wracać, i to niejeden raz! 

Ważne, by wybrać taką bibliotekę, która będzie odpowiednio przystosowana dla małych  

dzieci. Są w nich stoliki, na których dzieci mogą oglądać książki, wymieniać się nimi po obejrzeniu z 

innymi maluchami, rysować na kartkach lub kolorować obrazki. W niektórych bibliotekach zadbano 

też o mamy – znajdziesz miejsce, by usiąść i  porozmawiać z innymi mamami, a jednocześnie 

obserwować bawiące się wśród książek dziecko.  

Warto pokazać dziecku najciekawsze książki, zainteresować ilustracjami, zwrócić uwagę na 

inne dzieci i dorosłych zajętych wybieraniem książek. Możecie poszukać też tych książek, które już 

macie w domu, i wytłumaczyć dziecku, że takie same można wypożyczyć tutaj.  

Maluchy poznają świat w sposób bezpośredni, zmysłami, a nie intelektem, dlatego dobrze, 

jeśli podczas wizyty w bibliotece będą miały możliwość nie tylko przejrzenia wspólnie z tobą 

książeczek, ale też posłuchania czytanych przez Ciebie wybranych fragmentów, rysowania lub 

kolorowania.  

W niektórych bibliotekach bibliotekarze są bardzo zaangażowani w swoją pracę, interesują 

się nowościami, potrafią polecić wartościowe lektury. To oni mogą stać się pierwszymi 

przewodnikami maluszka po rzędach regałów zastawionych książkami. Również tobie pomogą 

wybrać odpowiednie lektury, na przykład na temat wychowania dziecka.  

W domu warto porozmawiać z maluszkiem o tym, jak było w bibliotece. Jeśli wypożyczyłeś 

książkę, możesz pomóc dziecku wykonać do niej zakładkę z tektury ozdobioną malunkami. Z czasem 

regularne wyjścia do biblioteki oraz przebywanie w otoczeniu książek, po które będziecie często 

sięgać również w domu, znakomicie wpłynie na rozwój dziecka. 

Dlaczego warto odwiedzić z dzieckiem bibliotekę? 

• Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę –  i dzięki temu w 

pełni stać się uczestnikiem życia kulturalnego. 

• Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, 

dzięki czemu tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych zajęciach, warsztatach i 

wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy. 

• Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, podejmowania własny wyborów i 

odpowiedzialności za wypożyczoną książkę. 

 

 



 

 Od 2017 roku trwa kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” realizowana przez 

Instytut Książki. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział 

w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” 

dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 

dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu 

przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także 

rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających 

z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko 

pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 

uczestnikiem życia kulturalnego. Zatem warto udać się do biblioteki. 
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