
 

 

ZŁOTA LISTA książek polecanych przez  

Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta 

dzieciom" 

Wiek 4-6 lat: 
Florence Atwater, Richard Atwater - Pan Popper i jego pingwiny  

Hans Christian Andersen - Baśnie 

Wiera Badalska – Ballada o kapryśnej królewnie  

Grażyna Bąkiewicz - Kosmiczni odkrywcy - Franio i jego babcia  

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 

Grzegorz Janusz – Misiostwo świata  

Hanna Januszewska – O Pleciudze  

Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Sznurkowe historie, Maleńkie Królestwo 

królewny Aurelki 

Lucyna Krzemieniecka - O Jasiu Kapeluszniku  

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) 

Renata Piątkowska - Na wszystko jest sposób; Nie ma nudnych dni 

Zofia Rogoszówna – Dzieci Pana Majstra  

Ulf Stark – Cynamon i Trusia. Wiersze o złości i radości (seria) 

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 

 

Wiek 6 - 8 lat: 
Heather Amery - Mity greckie dla najmłodszych 

Marcin Brykczyński - Ni pies, ni wydra 

Jan Brzechwa - Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa; Baśń o korsarzu 

Palemonie  

Sebastian Cichocki – S.Z.T.U.K.A. Szalenie zajmując twory utalentowanych i 

krnąbrnych artystów 

Wanda Chotomska - Wanda Chotomska dzieciom 

Dorota Gellner – Krawcowe; Zając 

Hanna Gill-Piątek, Henryka Krzywonos - Bieda. Przewodnik dla dzieci 

Kamil Giżycki - Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego  

Frances Hodgson Burnett - Mała księżniczka 

Tove Jansson - seria o Muminkach 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Kosmita 

Grzegorz Kasdepke – Detektyw Pozytywka 

Erich Kästner - 35 maja  

Ludwik Jerzy Kern - Wiersze dla dzieci; Ludwik Jerzy Kern dzieciom; Ferdynand 

Wspaniały  

Astrid Lindgren - Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio 

W. Markowska, A. Milska - Baśnie z dalekich wysp i lądów  

Daniel Mizieliński, Aleksandra Machowiak - D.O.M.E.K.; 

Anna Onichimowska - Najwyższa góra świata 

Grey Owl - Przygody Sajo i małych bobrów  

Joanna Papuzińska - Asiunia 

Roman Pisarski – Wyrwidąb i Waligóra  

Igir Sikirycki – Jak drwal królem został  

Ulf Stark – Czy umiesz gwizdać, Joanno? 

Małgorzata Strzałkowska - Rady nie od parady; Wiersze, że aż strach; Gimnastyka 

dla języka 

Barbara Tylicka - Generał Ciupinek 

Danuta Wawiłow, Oleg Usenko – Bajka o stu królach Lulach  

Anne Cath. Westly - 8+2 i ciężarówka; 8+2 i domek w lesie 

Praca zbiorowa - Śpiewająca Lipka. Baśnie Słowian Zachodnich 



 

JAK WYCHOWAĆ SOBIE CZYTELNIKA 

Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować. 

Pięć kroków, które należy podjąć: 

 wprowadzamy rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut 
dziennie; 

 jeśli dziecko o to prosi – wielokrotnie czytamy tę samą książkę 

lub wiersz; 
 pozwalamy na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony, 

unikamy podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt; 

 sami bądźmy przykładem – dzieci powinny widzieć dorosłych 
zagłębionych we własnych lekturach. 

KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO CZYTANIA 

DZIECIOM 

 skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego; 

 dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie 

wzbudzające lęków  i niepokoju; 

 sensowne – o czymś istotnym dla dziecka lub uczące 

czegoś ważnego; 

 napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym 

językiem; 

 uczące racjonalnego myślenia; 

 przynoszące rzetelną wiedzę. 

 



 
 

BADANIA POTWIERDZAJĄ,  

ŻE GŁOŚNE CZYTANIE DZIECKU: 

 zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: miłości, uwagi, 

stymulacji;

 buduje mocną więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem;
 wspiera rozwój psychiczny dziecka;

 wzmacnia poczucie własnej wartości;

 uczy poprawnego języka, rozwija zasób słownictwa, daje 
swobodę w mówieniu;

 ćwiczy pamięć;

 uczy samodzielnego myślenia logicznego, przyczynowo – 
skutkowego, krytycznego;

 rozwija wyobraźnię;

 poprawia koncentrację;
 przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania;

 przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje dostęp do informacji na 

każdy temat;
 ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole;

 uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną;

 jest znakomitą rozrywką, rozwija poczucie humoru;
 zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów 

elektronicznych;

 chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej;
 jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń;

 przeciwdziała demoralizacji i przemocy;
 daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi różnych 

epok;

 kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.


