DRODZY RODZICE !
Zapraszamy wszystkich rodziców oraz innych członków
rodziny do przyłączenia się do akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”

- „Mamo, tato, babciu, dziadku … poczytaj mi…”
poprzez codzienne czytanie swojemu dziecku.
Zapraszamy też do przedszkolnych spotkań rodziców
z naszymi przedszkolakami w charakterze lektorów
ulubionych bajek i wierszy.

-

DRODZY RODZICE !!!
Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym
stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze
dziecko odnosiło sukcesy w przedszkolu, szkole oraz w dalszym życiu:

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT!
Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają. Spróbujmy poświęcić
trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznajmy je i razem
odkrywajmy piękno literatury. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest
najskuteczniejszą

metodą

wychowania

czytelnika

–

człowieka

samodzielnie

myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego,
etycznego, z wyobraźnią. Otwierając książkę i zabierając malucha w świat fantazji
kształtujemy w znaczący sposób jego postrzeganie, głód wiedzy i wyobraźnię – nade
wszystko zaś, przyzwyczajamy go do codziennego obcowania z lekturą, dla siebie,
dla relaksu, dla poznania świata. Osoby czytające od młodego wieku stoją na
wygranej pozycji:



Łatwiej się koncentrują i lepiej piszą
Łatwiej dostrzegają subtelności



Szybciej przetwarzają informacje



Lepiej radzą sobie w życiu zawodowym




Mają znacznie szerszy zakres zainteresowań
Są bardziej empatyczni, wrażliwi na uczucia i opinie innych ludzi



Potrafią kojarzyć fakty i składać elementy w logiczną całość



Są bardziej elastyczni w myśleniu i otwarci na nowe idee



Czytanie powinno się dziecku zawsze kojarzyć z radością i przyjemnością, nigdy
z przymusem, karą czy nudą. Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki:


Ciekawe dla dziecka



Napisane lub tłumaczone poprawną polszczyzną



Uczące racjonalnego myślenia



Niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt i prawa



Promujące pozytywne wzorce postępowania



Dostosowane do wrażliwości dziecka – nie wzbudzające lęków



Unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp.
Budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie



Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować od najmłodszych lat, czytając
dziecku na głos. Jesteśmy wzorem zachowania dla małego człowieka.





W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w naszym przedszkolu:
nauczyciele codziennie czytają dzieciom bajki, baśnie, opowiadania, wiersze
zaproszeni goście czytają w wyznaczonych terminach
zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze
rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu, jak i na terenie
przedszkola swoich ulubionych bajek, baśni oraz wierszy.
Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych
ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności:
w domu i w przedszkolu. W naszym przedszkolu oprócz nauczycielek, które
codziennie czytają dzieciom, do akcji włączamy rodziców oraz osoby znane
w środowisku lokalnym.

ZŁOTA LISTA książek polecanych przez Fundację „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” do czytania dzieciom

Kategorie wiekowe oznaczają sugerowany dolny przedział wieku dziecka przy
czytaniu mu na głos.

Wiek 0 - 4 lata:
Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki – Przytulanki
Paulette Bourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie
Jan Brzechwa - Wiersze i bajki
Gilbert Delahaye - seria o Martynce
Barbara Gawryluk - Dżok, legenda o psiej wierności
Danuta Gellnerowa – Cukrowe miasteczko
Anita Głowińska – Kicia Kocia (seria)
Dimiter Inkiow - Ja i moja siostra Klara (seria)
Czesław Janczarski - Miś Uszatek
Janosch - Ach, jak cudowna jest Panama (seria)
Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników
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
Sven Nordqvist – Kiedy mały Findus się zgubił (seria)
Beata Ostrowicka - Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole; Ale ja tak chcę!
Joanna Papuzińska - Śpiące wierszyki
Eliza Piotrowska – Bajka o drzewie
Renata Piątkowska - Opowiadania z piaskownicy
Annie M.G. Schmidt – Julek i Julka (seria)
Małgorzata Strzałkowska – Zielony, żółty, rudy, brązowy
Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci
Wojciech Widłak - Pan Kuleczka (seria)

Wiek 4-6 lat:
Florence Atwater, Richard Atwater - Pan Popper i jego pingwiny
Hans Christian Andersen - Baśnie
Wiera Badalska – Ballada o kapryśnej królewnie
Liliana Bardijewska – Zielony Wędrowiec; Moje - nie moje
Grażyna Bąkiewicz - Kosmiczni odkrywcy - Franio i jego babcia
Marcin Brykczyński – Jedna chwilka, uczuć kilka
Jan Brzechwa – Pan Drops i jego trupa
Wanda Chotomska – Wiersze; Pięciopsiaczki
Carlo Collodi - Pinokio
Vaclav Ćtvrtek - Bajki z mchu i paproci; O gajowym Chrobotku; Podróże
furmana Szejtroczka
Iwona Czarkowska – Biuro zagubionych zabawek
Dorota Gellner – Przedszkolakom
Eva Janikovszky – Gdybym był dorosły
Czesław Janczarski – Jak Wojtek został strażakiem
Grzegorz Janusz – Misiostwo świata
Hanna Januszewska – O Pleciudze
Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Sznurkowe historie, Maleńkie Królestwo
królewny Aurelki
Kęstutis Kasparavičius – Mała zima
Lucyna Krzemieniecka - O Jasiu Kapeluszniku
Tadeusz Kubiak – Wiersze na dzień dobry
Åsa Lind – Piaskowy Wilk Astrid Lindgren - seria o Pippi Pończoszance; Emil ze
Smalandii
Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle
Beata Majchrzak - Opowieść o błękitnym psie, czyli o rzeczach trudnych dla
dzieci
Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka
Małgorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki
Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka
Pija Lindenbaum - Nusia i bracia łosie (seria)
Joanna Papuzińska – zbiory: Pims, którego nie ma; Wierszyki domowe; Mały
księżyc; Pod baj dułem

Renata Piątkowska - Na wszystko jest sposób ; Nie ma nudnych dni
Gianni Rodari - Bajki przez telefon (w tym Historyjki o Alicji, która zawsze
wpadała w kłopoty);
Zofia Rogoszówna – Dzieci Pana Majstra
Tomasz Samojlik – Żubr Pompik. Tropy na śniegu i inne opowieści (seria)
Tomasz Samojlik – Nauczę cię pływać, moja wyderko
Ulf Stark – Cynamon i Trusia. Wiersze o złości i radości (seria); Jak tata pokazał
mi wszechświat
Małgorzata Strzałkowska - Leśne Głupki; Wiersze do poduchy, Wyliczanki z
pustej szklanki
Anna Świrszczyńska – Dziwny tygrys ; O chciwym Achmedzie
Julian Tuwim – Pan Maluśkiewicz i wieloryb
Danuta Wawiłow – Wiersze
Max Velthuijs - Żabka i obcy

