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Dlaczego dzieci powinny czytać książki? 

Czytanie wspiera rozwój na wielu płaszczyznach,
m. in. rozwój wyobraźni, empatii, ćwiczenie
koncentracji i pamięci. Książki skłaniają do samodzielnego myślenia,

wyciągania wniosków, analizowania. 

Bajki pomagają lepiej zrozumieć otaczającą je
rzeczywistość , poszerzyć wiedzę o świecie, budować
swój system wartości i kształtować wrażliwość moralną. 

Głośne czytanie dzieciom stymuluje rozwój mowy,
wzbogacając zarówno czynny jak i bierny zakres
słów.



Wiersze Jana Brzechwy

Jako pisarz tworzył utwory
przeznaczone przede wszystkim dla

dzieci i młodzieży. Nazywano go nawet
profesorem serdecznego uśmiechu,

gdyż pisał też utwory satyryczne. Jego
wiersze są pełne humoru i fantazji. 



Moje ulubione wiersze Jana Brzechwy

,,Nad rzeczką opodal krzaczka
  Mieszkała kaczka dziwaczka....''

,,Kaczka-dziwaczka''

To jeden z moich ulubionych wierszy Jana Brzechwy. Bohaterką tekstu jest zwariowana kaczka
która je tasiemkę twierdząc, że to makaron , czesała się wykałaczką albo zamiast pływać robiła

piesze wycieczki. Na koniec okazuje się, że jest zającem. 
Autor posługuje się zwrotami, które się rymują.



Moje ulubione wiersze Jana Brzechwy

,,Tańcowała igła z nitką,
Igła- pięknie, nitka - brzydko....''

Kolejnym wierszem Jana Brzechwy , w którym igła tańczy z
nitką  to krótka  historia szycia fartuszka .

,,Tańcowała igła z nitką''



Moje ulubione wiersze Jana Brzechwy

,,Na wyspach Bergamutach''

Pod miot li rycz ny przed sta wia obraz Bergamutów, nie zwy- 
kłych wysp, któ re znacz nie róż nią się od in nych miejsc na
świe cie.  Znajdują się tam dęby z jabłkami, kot w butach,

wieloryb noszący okulary i wiel innych niezwykłych stworzeń.
Ten tekst obrazuje niezwykła wyobraźnię autora.

,,Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach...''



Moje ulubione wiersze Jana Brzechwy

,,Sójka''

,,Wybiera się sójka za morze,
Ale wybrać się nie może...''

Sójka to bohaterka kolejnego wiersza, którego czytałam w
dzieciństwie. Wiersz opowiada o tym jak pewna sójka przez

długi czas nie mogła się zorganizować i wychechać na
wakacje.



,,Martynka '' Gilberta Delahaye

Gilbert Delahaye był pisarzem
belgijskim. Najbardziej znany jest z

książek o Martine, serii ilustrowanych
opowiadań dla dzieci, które

przygotował wspólnie z artystą
Marcelem Marlierem. 



,,Martynka- Wielka księga przygód''

,,Martynka  - Wielka księga przygód'' to zbiór ośmiu opowiadań o małej i
odważnej dziewczynce. Bohaterka przeżywa zabawne, ale także pouczające

przygody. Pokazuje, że nawet codzienność może być fascynująca i być okazją do
opowiedzenia interesującej historii. Nie potrzeba do tego magii.



,,Ania z zielonego wzgórza '' Lucy Maud Montgomery

W 1905 roku zaczęła pracę nad swoja
pierwszą powieścią Ania z Zielonego

Wzgórza, która przyniosła jej ogromny
sukces i dała początek całej serii.
Spod jej pióra wyszły również inne
powieści, m.in.: Dziewczę z sadu,

Błękitny zamek, Czarodziejski świat
Marigold czy W pajęczynie życia.



,,Ania z zielonego wzgórza''

,,Ania z zielonego wzgórza'' to
cudowna książka, która pokazuje, że
warto marzyć i nie bać się wyobraźni.

Książka opisuje historię Ani - dziewczynki z wielką fantazją. 
Świat wyobraźni pozwala jej przetrwać z uśmiechem

najsmutniejsze chwile. Jej marzenia o bezpiecznym domu i
prawdziwej przyjaźni spełniają się po przybyciu na Zielone

Wzgórze.



Dlaczego potrzebna jest nam wyobraźnia?

Wyobraźnia sprawia, że stajemy się otwarci na siebie i
innych, na tworzenie nowych rzeczy, kreatywne działanie,
różnorodność oraz krytyczne myślenie, czyli umiejętność

dostrzegania różnych możliwych rozwiązań oraz
interpretacji zjawisk.
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