
 

„ Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

 jaką ludzkość sobie wymyśliła” 

Wisława Szymborska 

 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Data ta 
nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia urodziła się autorka książek dla 

dzieci i młodzieży – Janina Porazińska. Święto ma w naszym kraju już 19 letnią tradycję, zostało 
ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Największymi beneficjentami tego święta są 
dzieci. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania stał się okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego 
czytania. 

Korzyści wynikające z głośnego czytania: 
- uczy języka, rozwija zasób słownictwa 
-  kształtuje procesy słuchowe 
-  ćwiczy koncentrację uwagi 
- rozwija wyobraźnię 
-  ma wpływ na wychowanie 
- uczy empatii 
- umożliwia poznanie dotąd nieznanych uczuć 
- dostarcza wszechstronnej wiedzy 
- zacieśnia więzy rodzinne 
- wzmacnia poczucie własnej wartości 
- przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania 
- ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole 
- pozwala na lepsze funkcjonowanie we współczesnym świecie 
 

Drodzy Rodzice! 

Zachęcamy Państwa do głośnego czytania dzieciom. 

Czytajcie dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie. 

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja 
wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny 

 i społeczny, jest jedną z najistotniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi ogromną 
radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Głośne czytanie to czynność łatwa, przyjemna i 

inspirująca, nie wymagająca od dorosłego szczególnego przygotowania.  
Warto  i trzeba czytać dzieciom. 

 



Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom: 

Czy ważne jest, co czytamy dzieciom? Tak, gdyż przy pomocy książek „wyposażamy”  ich umysły i 
serca, wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system 
wartości. 
Proponujemy , by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki: 
- skierowane  do dziecka i ciekawe dla niego, 
- sensowne- o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijające cechę bądź 
umiejętność, np. empatię, takt, poczucie humoru, 
- napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną, 
-dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju, 
- uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami, 
- przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie, 
- niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, niosące 
przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt, przyrody, kraju, dobrych tradycji, 
poznanych norm społecznych, sprawiedliwego prawa, 
- rozwijające wrażliwość estetyczną, 
- kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata, 
- unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą, 
- unikające antywzorców. 
 

Lista książek szczególnie polecanych przez Fundację ABCXXI, która rozpoczęła akcję „Cała Polska 
Czyta dzieciom”: 

Wiek 0-4 lata: 
Marta Bogdanowicz (opracowanie)- Rymowanki- przytulanki. 
PauletteBourgeois, Brenda Clark- seria o Franklinie 
Jan Brzechwa- Wiersze i bajki 
Josef Czapek- Opowieść o piesku i kotce 
Karel Czapek- Daszeńka 
Gilbert  Delahaye- seria o Martynce 
Dorota Gellner- Bajeczki 
Czesław Janczarski- Miś Uszatek, Wędrówki Misia Uszatka 
Janosch- Ach, jak cudowna jest Panama 
Astrid Lindgren- Lotta z ulicy Awanturników; Ja też chcę mieć rodzeństwo 
Hanna Łochocka- O wróbelku Elemelku 
Sam McBratney- Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham 
Nele Most, AnnetRudolph- Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno 
Beata Ostrowicka- Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole 
Julian Tuwim- Wiersze dla dzieci 
 
Wiek 4-6 lat: 
Hans Christian Andersen- Brzydkie Kaczątko 
Florence and Richard Atwater- Pingwiny Pana Poppera 
Wanda Chotomska – Wiersze, Pięciopsiaczki 



Carlo Collodi- Pinokio 
Wacław Czwartek- O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci 
DimiterInkiow- Ja i moja siostra Klara 
Astrid Lindgren- seria o PipiPończoszance, Emil ze Smolandii 
Hugh Lofting- seria o Doktorze Dolittle 
Kornel Makuszyński- Przygody Koziołka Matołka 
Małgorzata Musierowicz- Znajomi z zerówki 
Alan A. Milne- Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka 
Zofia Rogoszówna- Dzieci Pana Majstra 
Krystyna Siesicka- Idzie Jaś 
Małgorzata Strzałkowska- Leśne głupki; Wierszyki łamiące języki 
Danuta Wawiłow- Wiersze 
 
Wiek 6-8 lat: 
Marcin Brykczyński- Ni pies, ni wydra 
Jan Brzechwa- Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa; Akademia Pana Kleksa 
Frances Hodgson Burnett- Mała księżniczka 
Tove Jansson- seria o Muminkach 
Astrid Lingren- Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio 
Mira Lobbe- Babcia na jabłoni 
Anna Onichimowska- Najwyższa góra świata 
Stanisław Pagaczewski- Porwanie Baltazara Gąbki 
Dr. Seuss- Słoń, który wysiedział jajo 
Anna Sójka- Czytam od A do Z 
M. Strzałkowska- Rady nie od parady 
Anne- CathWestly- Sekret Taty i ciężarówka 
Jan Whybrow- Księga straszliwej niegrzeczności, Małego Wilczka księga wilkoczynów 
Piotr Wojciechowski- Z kufra pana Pompuła 
Wojciech Żukrowski- Porwanie w Tiutiurlistanie 
 

 
 

Opracowanie 
logopeda Lucyna Pograniczna 

neurologopeda Magdalena Krzysztoń- Magierska 
 
 
 
 

 

 


