
30.05 -  do 7.06.2020 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  

 

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem: 

„Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”, po raz pierwszy 

zorganizowany w przestrzeni wirtualnej 

 od 30 maja do 7 czerwca. 

 Organizator Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”  

Strona internetowa:  

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/  

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/


Kampania czytania z hasłem  jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i 

edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.: 

 buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego, 

 doskonali język i ułatwia rozumienie świata, 

 rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i 

moralną, 

 poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu. 

Regularne czytanie dzieciom jest najbardziej skutecznym sposobem wychowania ich na 
wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. Polecam pomysły, jak ciekawie i twórczo 
spędzać z dziećmi ten szczególny czas . 

 Piosenka kampanii https://www.youtube.com/watch?v=Dua5O87SkhU 

Inauguracja  30.05.2020 XIX OTCD – „Cała Polska czyta dzieciom o 

zwierzętach do obejrzenia 

-        Inauguracja  https://www.youtube.com/watch?v=RLc0lDRpeVw 

1 czerwca – dostępne w DNIU DZIECKA 
https://www.youtube.com/watch?v=_sYCHql3xFE 

Dla rodziców :. https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-rodzicow/  ; 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/madrze-razem-w-domu/ 

Dla dorosłych  https://calapolskaczytadzieciom.pl/product-category/poradniki-dla-doroslych/dla-
rodzicow/ 

Niezbędnik rodzica – co czytać https://calapolskaczytadzieciom.pl/co-czytac/ 

Czytanie dla dzieci  

Polecamy do czytania ze złotej listy https://calapolskaczytadzieciom.pl/category/dla-
rodzicow/czytam-i-polecam/ 

Czytanie przez znane osoby 

 Słoń Elmer pomaga Hipopotamom | Cała Polska czyta dzieciom 

https://www.youtube.com/watch?v=JiUPZbOFXVw 
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 Najlepsza książka dla dzieci 6-10 lat | Mroczny dom i tajemnicza 

rodzina  https://www.youtube.com/watch?v=7jpojhaOsIQ 
 

 Trailer książkowy, Książki-Laureatki II Konkursu Literackiego 

im. Astrid Lindgren 

https://www.youtube.com/watch?v=1GfVw16jh4c 
 

 Dla starszych polecanie książek z motywem zwierzęcym KSIĄŻKI 

Z MOTYWEM ZWIERZĄT 

https://www.youtube.com/watch?v=T1Oe2k0J8fs 
 

 Moje książki o dinozaurach Moje książki o 

zwierzętachhttps://www.youtube.com/watch?v=tKL9V0-cVy4 
 

Słuchowiska dla młodszych uczniów  na bajkowisko.pl bajki do słuchania  ( 

audiobooki ) (https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=www.bajkowisko.pl+-

+bajki+do+s%C5%82uchania  

- BRZYDKIE KACZĄTKO – Bajkowisko.pl – bajki do słuchania. 
https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q 

- LEŚNE OPOWIEŚCI cała bajka – Bajkowisko.pl – słuchowisko dla 

dzieci (audiobook) 

https://www.youtube.com/watch?v=cs706BU_7wU 
 

- CZAROWNIK PTAKÓW cała bajka – Bajkowisko.pl – słuchowisko dla 

dzieci (audiobook) 

https://www.youtube.com/watch?v=1KmABmo2prg 
 

- Rzepka Julian Tuwim. Wiersze dla Dzieci z ANIMACJĄ. 
https://www.youtube.com/watch?v=RXxZYzBqM_o 
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Czytanie – kapitał na całe życie 

Co czytać ? 

https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/czytanie-kapital-

na-cale-zycie więcej informacji .na podanej stronie poniżej. 

Książki są pokarmem dla umysłu i duszy dziecka. Przy ich pomocy pomagamy dziecku zbudować obraz 
świata i stosunek do niego. Dlatego ważne jest, co czytamy – czy są to lektury wartościowe, które 
podnoszą poziom kultury dziecka i rozwijają jego najlepsze cechy, czy ogłupiają, demoralizują i 
straszą. Zachęcam do odwiedzenia strony www.calapolskaczytadzieciom.pl i zapoznania się z 
rekomendowanymi kryteriami wyboru dobrych książek do czytania dzieciom oraz Złotą Listą tytułów 
polecanych przez Fundację. Warto też zawsze zapoznać się wcześniej z książką lub zdobyć o niej 
jakieś informacje. Tak jak przed podaniem dziecku jedzenia sprawdzamy jego smak i temperaturę.  
 
Chłopcy często mają problemy z językiem, uwagą i czytaniem. Dlatego warto zapewnić im więcej 
okazji do słuchania książek, a teksty dla nich powinny być dynamiczne i zbieżne z ich pasjami. 
Najlepiej zresztą uzgadniać z uczniami „lektury dla przyjemności”.        
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