
D. Gellner – Bajeczki 

Cz. Janczarski – Miś Uszatek, Wędrówki Misia Uszatka 

Janosch – Ach, jak cudowna jest Panama 

A. Lindgren – Lotta z ulicy Awanturników; Ja też chcę mieć rodzeństwo 

H. Łochocka – O wróbelku Elemelku 

N. Most, A. Rudolph – Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno 

J. Tuwim – Wiersze dla dzieci 

 

Wiek 4-6 lat: 

H. Ch. Andersen – Brzydkie Kaczątko 

W. Chotomska – Wiersze, Pięciopsiaczki 

A. Lindgren – seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smalandii 

K. Makuszyński – Przygody Koziołka Matołka 

M. Musierowicz – Znajomi z zerówki 

A. A. Milne – Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka 

M. Strzałkowska – Leśne głupki; Wierszyki łamiące języki 

D. Wawiłow – Wiersze 

 

Wiek 6-8 lat: 

M. Brykczyński – Ni pies, ni wydra 

J. Brzechwa – Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa, Akademia Pa-

na Kleksa 

F. Hodgson Burnett – Mała księżniczka 

T. Jansson – seria o Muminkach 

A. Lingren – Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio 

A. Onichimowska – Najwyższa góra świata 

A. Sójka – Czytam od A do Z 

M. Strzałkowska – Rady nie od parady 

A.-C. Westly – Sekret Taty i ciężarówka 

W. Żukrowski – Porwanie w Tiutiurlistanie. 

 

Zapraszam do biblioteki! 

Antonina Połch 
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Dlaczego warto czytać dzieciom? 

W dobie ciągłego rozwoju mass mediów (telewizja, prasa, Internet) książ-

ka wydaje się czymś bardzo nieatrakcyjnym. Trzeba się trochę natrudzić 

aby po nią sięgnąć (biblioteki, księgarnie), zajmuje czas (trzeba trochę po-

szukać, by znaleźć potrzebne informacje), jest nieciekawa wizualnie 

(więcej ma tekstu niż obrazków-zazwyczaj). Trzeba zdać sobie sprawę 

z tego, że głośne czytanie jest proste dzieci je uwielbiają! Nie potrzeba 

specjalnych nakładów finansowych, by czytać dzieciom. 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, tatą i co najważniejsze – czuje się ważne. Trzymane jest w 

ramionach, siedzi na kolanach, czy na dywanie z rodzicem, który całą 

swoją uwagę skupia właśnie na nim. Wysila się, stymuluje odpowiednio 

glos, robi dziwne miny, by było zadowolone. To tez jest bardzo ważny 

element bliskiego kontaktu z dzieckiem.  
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Zalety głośnego czytania: 
Stymuluje rozwój mózgu, 

Wzbogaca słownictwo, 

Dziecko podejmuje wypowiedzi wielozdaniowe, 

Rozwija język i wyobraźnię, 

Uczy myślenia, 

Pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie, 

Przynosi ogromną wiedzę ogólną i wzbogaca słownictwo, 

Buduje i umacnia więzi pomiędzy rodzicami i dzieckiem, 

Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, 

Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie, 

Pomaga w wychowaniu dziecka, 

Uczy wartości moralnych, 

Uczy nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konflik-
tów, 

Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu 
i pisaniu 

Głośne czytanie dziecku od najmłodszych lat ułatwia samodzielne czy-
tanie, daje podwaliny pod sukces w edukacji szkolnej, (dzieciom, któ-
rym czyta się głośno już od najmłodszych lat, łatwiej przychodzi na-
uka, także w szkole),  

Rozbudza zainteresowania, 

Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeń-
stwa, 

Buduje samouznanie – dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bar-

dziej kompetentne, 

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki 

1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicem a dziec-

kiem. 

2. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu po-

czucie bezpieczeństwa. 

3. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania mo-

żesz zapytać, czy wiesz co wydarzy się później? 

4. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, 

uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki czytania. 

5. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci 

będą utożsamiały się z książkowym bohaterem. 

6. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy poruszane 

w książkach na pewno poruszą nie jedno serduszko. 

7. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas. 

8. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje 

serie książek. Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko roz-

budza w sobie ciekawość. 

9. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre 

dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek – może to być znak, że coś 

je niepokoi, nurtuje lub cieszy. 

10. Książki porządkują dziecięcy świat – dzięki bajkowym postaciom 

dziecku łatwiej jest zrozumieć otaczający go świat. 

11. Książki podpowiadają jak porozumiewać się z rówieśnikami lub ro-

dzeństwem . Kłótnia z kolegą, czy rodzeństwem to problem, ale w wielu 

książkach znajdują się opowieści, które rozwiązują wiele sporów i dzie-

cięcych kłopotów. 

DLATEGO CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE –  

CODZIENNIE! 

Lista książek szczególnie polecanych do czytania 

 

Wiek 0-4 lata: 

M. Bogdanowicz (opracowanie) – Rymowanki-przytulanki 

P. Bourgeois, B. Clark – seria o Franklinie 

J. Brzechwa – Wiersze i bajki 

J. Czapek – Opowieści o piesku i kotce 


