
 

Lubię czytać, czytam z dzieckiem 

W dobie danego nam czasu pracy zdalnej pojawiło się wiele interesujących  stron  w Internecie 

dotyczących książki i czytania. Jeśli przeczytaliście już książki z Waszych  domowych półek , sięgnijcie 

po propozycje internetowe. Zalogowani na Facebooku  znajdą m.in. stronę  ,,Czytanie lubi dzieci”, 

skąd wybrałam kilka propozycji na wspólne czytanie z dzieckiem. Każdy wpis na tej stronie ma 

rekomendacje magazynu dla dzieci ,,Świerszczyk”. Stary, mądry, niezawodny ,,Świerszczyk” skończył  

właśnie  w tym roku 75 lat. Możemy mu zaufać i razem z nim spróbować wciągnąć dzieci w świat  

liter i kultury słowa, wychować  na  empatycznych  i samodzielnie myślących dorosłych.  

                          Oto On w wiosennej, urodzinowej szacie ze strony ,,Czytanie lubi dzieci”. 

- propozycja do terapeutycznego spotkania z książką i rozmowy. 

Czytajmy dla siebie i z dzieckiem, które widzi książkę w naszych rękach  i zgodnie ze znanym                                 

w psychologii  mechanizmem naśladowania znaczących  modeli, będzie zachowywało się podobnie!  

Wybrane tytuły ze strony ,,Czytanie lubi dzieci” i  rekomendacje Przyjaciela Świerszczyka: 

1. Ignacy Paderewski? 

,,Kim był Ignacy z naszej biografii? Kimś, kto powtarzał : „Gdy chcesz – potrafisz” Pięknie ilustrowana 

książeczka autorstwa Katarzyny Huzar-Czub pt. "Ignacy Jan i jego plan", opisująca życie Ignacego Jana 

Paderewskiego. Kompozytora poznajemy,  kiedy jako dziecko postanowił, że zostanie sławnym 

muzykiem. Zapytacie – dlaczego? Nie dla sławy, nie dla podróży, nie dla pieniędzy, ale żeby 

zrealizować wielki plan – plan pomocy Polsce,  której w tym czasie nie było na mapie świata. 

To już druga pozycja Małego PWM (pierwsza to historia Stacha Moniuszki - "Tatulczyk Moniuszko"), 

która w lekki i zabawny sposób przedstawia życie i twórczość wspaniałego, polskiego kompozytora.  



Dzięki wierszowi Katarzyny Huzar-Czub i ilustracjom Zosi Dzierżawskiej dzieci zaprzyjaźnią się                                                                     

z Ignacym i razem z nim zrozumieją, że wiara we własne możliwości to prawdziwy skarb”. 

Źródło opisu: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

 

 
 

 
2. Roboty i drony – dawno temu, teraz i w przyszłości 

 

,,Przygotujcie się do badania głębin oceanów, dalekiego kosmosu i wszystkiego po drodze!                                  

I to bez wychodzenia z domu!  Roboty są wszędzie: w fabrykach, samochodach, telefonach                                                                      

i w powietrzu. Nawet w naszych domach! Na dodatek powstały dużo wcześniej, niż wam się wydaje! 

Towarzyszą ludziom, pomagają im i ochraniają ich od wieków. Od maszyn serwujących herbatę                    

w feudalnej Japonii po współczesne  łaziki badające powierzchnię Marsa. Mechaniczny ptak Pouli, 

jeden z najstarszych robotów, odkryje przed wami wiele interesujących faktów: skąd się wzięły 

roboty,  jak działają i co robią w tej niezwykłej książce!” 

Tekst: Mairghread Scott / Ilustracje: Jacob Chabot 

Nasza Księgarnia, marzec 2020 

Opis pochodzi od wydawcy. 

 

https://www.facebook.com/czytanielubidzieci/photos/a.635832679933790/1333557686827949/?type=3&eid=ARDkOSu_Hqh5GwaQv4gns75AY317-vqYZ-Ee1RYrjVoZS4MXud9jDFfokM53uoK6HbhwWSU-Tgkylr0N&__xts__%5B0%5D=68.ARA7TXKZFoztFMdwPQeY4NyYwzimxxRBMF1kRYdai1WPcn_IhByKgjYSMBU56VuK2aNhDt5m5vf-csYvxV2gWIDK8RHOg4lcmlEzKM2ttxnDqER4hrvxQZvG1jhzgFoFFRhvo60gkiC7hpq-jWV_OfidWOimaxZdxfLeuWS6yDI5Rxl-4r3oE0U5G381AzJNrQWldaC4criDqAejCBK32J-KzCXvILosKid5Nme8rH4uZdC5OCEiL8Y6mdpFQ2i1JBWqCPDA2RQ5SS6DocSEv2s6K3yW8GNh_fvMNAAe7Vva3lY7005RZ7CtOkh47A-NO1ScTS0TMMAP9mBXCuOGT5wcu0J5sI5VX_Llmx36420Qag3ygKLKJFE&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/czytanielubidzieci/photos/a.635832679933790/1333557686827949/?type=3&eid=ARDkOSu_Hqh5GwaQv4gns75AY317-vqYZ-Ee1RYrjVoZS4MXud9jDFfokM53uoK6HbhwWSU-Tgkylr0N&__xts__%5B0%5D=68.ARA7TXKZFoztFMdwPQeY4NyYwzimxxRBMF1kRYdai1WPcn_IhByKgjYSMBU56VuK2aNhDt5m5vf-csYvxV2gWIDK8RHOg4lcmlEzKM2ttxnDqER4hrvxQZvG1jhzgFoFFRhvo60gkiC7hpq-jWV_OfidWOimaxZdxfLeuWS6yDI5Rxl-4r3oE0U5G381AzJNrQWldaC4criDqAejCBK32J-KzCXvILosKid5Nme8rH4uZdC5OCEiL8Y6mdpFQ2i1JBWqCPDA2RQ5SS6DocSEv2s6K3yW8GNh_fvMNAAe7Vva3lY7005RZ7CtOkh47A-NO1ScTS0TMMAP9mBXCuOGT5wcu0J5sI5VX_Llmx36420Qag3ygKLKJFE&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/czytanielubidzieci/photos/a.635832679933790/1333557686827949/?type=3&eid=ARDkOSu_Hqh5GwaQv4gns75AY317-vqYZ-Ee1RYrjVoZS4MXud9jDFfokM53uoK6HbhwWSU-Tgkylr0N&__xts__[0]=68.ARA7TXKZFoztFMdwPQeY4NyYwzimxxRBMF1kRYdai1WPcn_IhByKgjYSMBU56VuK2aNhDt5m5vf-csYvxV2gWIDK8RHOg4lcmlEzKM2ttxnDqER4hrvxQZvG1jhzgFoFFRhvo60gkiC7hpq-jWV_OfidWOimaxZdxfLeuWS6yDI5Rxl-4r3oE0U5G381AzJNrQWldaC4criDqAejCBK32J-KzCXvILosKid5Nme8rH4uZdC5OCEiL8Y6mdpFQ2i1JBWqCPDA2RQ5SS6DocSEv2s6K3yW8GNh_fvMNAAe7Vva3lY7005RZ7CtOkh47A-NO1ScTS0TMMAP9mBXCuOGT5wcu0J5sI5VX_Llmx36420Qag3ygKLKJFE&__tn__=EEHH-R


 

 
 

3. Bitwa Warszawska 1920, czyli Cud nad Wisłą 

,,Jak wygląda wojna oczami dziecka? Gdy pewnego dnia Zosia spotyka na spacerze wojskowego 

jadącego na koniu, nie ma pojęcia o zbliżającej się  wojnie. Jak zmieni życie dziewczynki i jej brata?   

Czy uda im się wyjść zwycięsko z próby, jaką przygotował im los? „Bitwa Warszawska 1920,                         

czyli Cud nad Wisłą” to niezwykła książka do nauki czytania dla najmłodszych. Przejmująca opowieść 

o losach dzielnego rodzeństwa, które musi sobie poradzić w wojennej zawierusze, wzruszy małych 

czytelników i zachęci do samodzielnej lektury.” 

 



 

 

,,Bitwa Warszawska 1920, czyli Cud nad Wisłą" - Czytam sobie. Poziom 3 

Tekst: Ewa Nowak / Ilustracje: Agata Kopff 

Wydawnictwo Egmont, marzec 2020 

Opis pochodzi od wydawcy. 

 

 

 

https://www.facebook.com/czytanielubidzieci/photos/a.635832679933790/1327247200792331/?type=3&eid=ARAuP5HnyYFxJEX-6wZI-AoYamW1s5mU__Fzn2mtxJSzLaFaWoIND9cEKnA9FFAZ6SfWVM0hl7B8h8Rz&__xts__[0]=68.ARC7aoJ9aYpZMWJEBM-bT-TnOMLt1CQPo_pu3Suybl-kwBv7koNqigo2L6W09gnscegXLf6lLSqCElkeKb6CopG-QAWH5HRBvI_pwyD6xdDj8PqY2amUsfefLRO4Glxt9lhT9cFZQfLdAZLJrpKYxYGJIRxnwDiwwTXy8Npo2KcSxX5sLgvnm3NdTwzEg822N7Mqi56Ogs0Xu-1ivPwcqdmgfexTbj5fjF1LFEglPTuBgNisO57F0M1x6u9b2XeT9457C-g8rDgufjKr1FISTvmyHhRd9J8Ms4EBsCGPRNb-RRpDV_ELLvJjNVwh97m1Y9qifHCLtzmXT43bgWTcMAT3Iw&__tn__=EEHH-R


4. Teatr Pinokio w Łodzi przygotował  w czasie narodowej  izolacji codzienne czytanie, 

bezpieczną i pozwalającą oderwać się od rzeczywistości podróż  w krainę literatury. 

 

 

 
 

Codziennie aktorzy teatru czytają kolejne rozdziały książek: 

 - ,,Wielka księga uczuć" Grzegorza Kasdepke – o godzinie 12   

- ,,Pinokio" Carla Collodiego - o godzinie 19 

 

Posty do linków znajdziecie na stronie teatru:  https://www.facebook.com/teatrpinokiowlodzi 

Playlisty z dotychczas przeczytanymi rozdziałami: 

https://www.youtube.com/playlist…  

https://www.youtube.com/playlist… 

 

Propozycje  lektur  do wspólnego czytania z dzieckiem ze strony ,,Facebook – Czytanie lubi 

dzieci” wybrała   psycholog Bożena Ramutkowska-Celej 

Miłej lektury! 

 

 

https://www.facebook.com/teatrpinokiowlodzi/?__tn__=K-R&eid=ARAZET6-3zYenNweQO9jS8vClzM2saynqxwS3jm_y3-jKvYAvaR4opkSMFhJnkYOnnhOg9ANvSbg0qR7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB1vIq9wYJ64NiH4kVTBHd6Lq_I4B_D8rvtLEb8SPJloHPjLbRMOkxdQ6GbL8BUDA-lPJlmm5lzHQARqMoMBB5KMigcfON8xJJOZrQQgrw7W87RiC3qeoqReXoUWsaXRiuIyGC5-tvAoToWRKhG0l-BeeA1-2vmYA1Z37KIAwGkltwhqzKkVAgFhyIVlHjDMgJ-RMzY8y6Bojk4_PwJjAXlqfiDQyGD4QC8FiOJSZ66XkppuCXloR6y03EyCfBS5gnlvg_3d3EoqLjwAelm2LVHROnsiW_agKTOsFd3OCOLUyOlM3nXKqhOUriEbib8uD58YV_HOXMAepP3CVJtYpMGLtzobJV6v1zu-e52xiriBPD8IKDzpgzELwEDzbCCOtVqsYXgrvrGZHXYSM1AQiVMyTma4-Z9iSGuuUZEfXQVmiGMJyCXJyrLYnBYOzyIqXaUtyma7bTmFQrKMfSnJhDPaGidt_4MSKMlIxSMF5Yi4jAma07McXQE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr9qaD9XN9Ed318MpBN8yaJ2TvYjy011c&fbclid=IwAR2-Bwq86MMFdh5qob-xDBp8NYtOF1YWws810RD_i7HgUhrBQLhddVzMj2Q
https://www.youtube.com/playlist…

