










WAKACYJNE RADY DLA RODZICÓW I PRPOZYCJE
LEKTUR
Przedszkolny czytelnik będzie zaciekawiony już nieco
dłuższymi historiami. Nadal jednak kluczowe są obrazki,
które pomagają dziecku zrozumieć słyszany tekst.
Zanim jednak do niego przejdziesz, zerknij jak czytać
żeby zaciekawić przedszkolaka.
Podążaj za wyborami dziecka, choć czasem wydają się
dziwne.
Podrzucaj nowe, inne, różne propozycje – estetyczne,
ładnie wydane, bez błędów językowych lub merytorycznych.
Pilnuj żeby w książce było dużo obrazków, one pozwalają
dziecku lepiej rozumieć treść.
Warto czytać głównie takie książki, w których słowa
są zrozumiałe dla dziecka. Zbyt ambitna lektura może zostać
wysłuchana, ale niezrozumienie wielu słów bardzo zniechęca
do sięgania po kolejne.
Jeśli pojawiają się nowe, trudne słowa, zawsze warto
przerwać czytanie, pokazać obrazek, wyjaśnić o co chodzi.
To nie rozprasza dziecka, wręcz przeciwnie.
Zmieniaj tempo czytania, zwłaszcza przy dłuższych
tekstach. Sprawdź, czy przy szybkim czytaniu dziecko się
lepiej koncentruje. To często działa!
Sięgaj z dzieckiem po książeczki obrazkowe lub czytaj
skupiając się na opowiadaniu tego, co dzieje się
na ilustracjach (nawet jeśli książka ma sporo tekstu). To one
wciąż są najważniejsze dla małego czytelnika.
A oto kilka propozycji lektury na wakacyjne dni:

A.A. Milne Kubuś Puchatek

Obdarzone ludzkimi cechami charakteru zwierzątka śmieszą
i bawią z jednej strony naiwnością, z drugiej – filozoficznym
podejściem do życia. Od wielu lat książki o Krzysiu,
Puchatku, Kłapouchym i Prosiaczku należą do ulubionych
lektur dzieci i dorosłych.
Dla młodszych dzieci z ilustracjami znanymi z kreskówek.

Zbiór najbardziej znanych wierszy dla dzieci Juliana
Tuwima i Jana Brzechwy.
W zbiorze znajdziecie m.in wiersze: „O Grzesiu
kłamczuchu i jego cioci", „Ptasie radio", „Lokomotywa",
„Okulary" Juliana Tuwima czy „Kaczka-dziwaczka",
„Entliczek-pentliczek", „Na straganie", „Na wyspach
Bergamutach" Jana Brzechwy.
„Basia”

Basia chodzi do przedszkola, ma starszego, a potem także
młodszego brata, bardzo kochających rodziców i całą masę
pomysłów. Każda część to osobna historia. Gdy mama
zmęczona upałem oczekuje narodzin najmłodszego członka
rodziny, tata zabiera Basię do zoo, w innej części poznajemy
opiekunkę Basi, a w jeszcze innej tata chcąc odciążyć mamę
przygotowuje z dziećmi obiad (który okazuje się kolacją).
Pełne humoru, ale i życiowych okoliczności, książeczki o Basi i

jej rodzinie to także okazja do pierwszych prób
samodzielnego czytania.
Książki z serii „Opowiem ci, mamo”

Seria kartonowych książek „Opowiem ci, mamo” to pełne
humoru obrazkowe opowieści o otaczającym nas świecie.
Wśród pięknie wydanych książek znajdą się propozycje
zarówno dla miłośników motoryzacji (o autach, samolotach,
pociągach i statkach), jak i świata zwierząt (o dinozaurach,
psach, kotach, mrówkach i pszczołach). Kolorowe, pełne
zaskakujących szczegółów rysunki oraz zabawne komentarze
to gwarancja miłych chwil spędzonych na wspólnej lekturze.
Grube kartki dają szansę na długowieczność książki, co może
mieć duże znaczenie, biorąc pod uwagę sugerowany wiek
czytelnika.
Inspirujące bajki Agnieszka Antosiewicz

Czy nuda zawsze jest zła? Co można
zyskać, gdy pokona się strach? Jak ważna jest wdzięczność?
I czy warto mieć jakąś pasję? Na te i wiele innych pytań
odpowiedzi można znaleźć w Inspirujących bajkach!
Choć czasem niełatwo dzieciom znaleźć w sobie siłę do
pokonywania przeciwności, a świat dorosłych wydaje się
trudny i skomplikowany, nie warto się załamywać!
Przedstawiamy zbiór mądrych opowiadań, dzięki którym
dzieci poznają wartość pozytywnego myślenia i zaczną
wierzyć w siebie.
Historie napisane są przystępnym i zrozumiałym dla dziecka
językiem, a piękne, kolorowe ilustracje nie pozwalają
oderwać od siebie wzroku.
„Misia i jej mali pacjenci” Aniela Cholewińska-Szkolik

Misia to zakochana w zwierzętach siedmiolatka, która
wraz z rodzicami i pieskiem mieszka w niewielkim
miasteczku. Misia tak bardzo kocha zwierzęta, że
prowadzi lecznicę dla zwierząt, w małym domku na
drzewie opiekuje się chorymi stworzeniami i pomaga im
dojść do zdrowia. Dziewczynka skrywa wielką tajemnicę –
rozumie mowę zwierząt i dzięki temu szybciej potrafi
zdiagnozować ich cierpienia. Ale to sekret, który zna
tylko jej dziadek Tadzio – weterynarz i wielki przyjaciel,
piesek Popik.
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