
 

 

WYPRAWKA CZYTELNICZA  

DLA PIERWSZOKLASISTY 

 

 

SZANOWNI RODZICE! 

 

Trzeci etap kampanii „Mała książka – wielki człowiek” został przygotowany 

z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej 

i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej 

specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia 

niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich 

w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy 

wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie. Uczniowie klas 

pierwszych otrzymali nieodpłatnie Wyprawki Czytelnicze, w skład 

których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla 

rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” 

oraz kreatywny alfabet. 



Wyprawka Czytelnicza 
 

• „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów 

dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. 

Fredry, J. Twardowskiego, Terakowskiej i innych, w opracowaniu 

graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej; 

• „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest 

poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać 

dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla 

dzieci i aktywności związane z tekstami z książki; 

• Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc 

naukę alfabetu i czytania. 

 

Po co czytać? 

„Naszym zaproszeniem w świat literacki jest wybór wierszy dla dzieci autorstwa 

wybitnych polskich poetów (m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy 

Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej), pięknie zilustrowany przez małżeństwo 

artystów – Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, a przewodnikiem po tym 

świecie – broszura ukazująca nieocenioną rolę książek w rozwoju dziecka”. 

 

Dariusz Jaworski, 

Instytut Książki 

 

 

 

 

 



 

 

Czytanie w wieku 6–10 lat 

• pomaga dziecku odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła, 

          pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość, 

• ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji, wzbogaca 

słownictwo, 

• rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia, 

• umacnia więź z rodzicami i dziadkami, 

• rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną, 

• daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami, 

• pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami, 

• kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości, 

• uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia, 

• pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego 

dziecka 

 

Zachęcamy do lektury. Zobaczcie z czym warto się zapoznać. 


