Lektura dla dzieci
W przerwie między pracą, a zdalną szkołą warto poświęcić chwilę czasu na spędzenie go z
naszymi dziećmi. Dobrym sposobem na wspólny czas jest książka. Poniżej przedstawiamy kilka
propozycji, które mam nadzieję przekonają nasze dzieci, że lektura może być ciekawa i pełna przygód.
Eliza Piotrowska seria „Tupcio Chrupcio” - to opowiadania o małej myszce, która poznaje świat,
napotka różne trudności i uczy się, jak radzić sobie ze sprawami, które mogą spotkać każdego
przedszkolaka. Dowiemy się jak Tupcio poradził sobie z pojawieniem się nowego członka rodziny, jak
poszedł do przedszkola, nauczył się pomagać i dzielić z innymi. Opowiadania te pomagają dziecku
poczuć, że inne przedszkolaki przeżywają podobne sytuacje i pomaga zaakceptować nadchodzące w jego
życiu zmiany.
Anita Głowińska seria „Kicia Kocia” - to opowiadania o przygodach małej kotki, która wraz ze swoimi
przyjaciółmi (Packiem, Adelką i Juliankiem) uczy się, jak funkcjonować w świecie. Przygody Koci uczą
dzieci m.in. tego, jak gotować i zachowywać się w różnych życiowych sytuacjach, dzięki nim poznają
również pracę m.in. policjanta czy strażaka.
Marta Galewska-Kustra seria „Pucio” - to historia Pucia i jego wesołej rodzinki, z którymi spędzamy
dzień, poznajemy nowe miejsca i przezywamy przygody. Książka to dodatkowo pomaga dziecku w
stawianiu pierwszych kroków w nauce mowy oraz wspiera rozwój mowy.
Justyna Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” - to
opowiadania o niezwykłych skarpetkach z domu małej Be. Są one odważne, ciekawe świata,
nieustraszone, znikają podczas prania, aby przeżywać różne przygody. To lektura dla przedszkolaków
oraz uczniów, pełna humoru, która pokazuje jak należy postępować w różnych sytuacjach.
Grzegorz Kasdepke „Wielka księga uczuć” - to opowiadania o grupie przedszkolaków, którzy dzięki Pani
Miłce i Pajacykowi poznają emocje oraz uczą się radzić sobie z nimi. W przedstawionych z humorem
sytuacjach przedszkolnych każdy przedszkolak lub uczeń może odnaleźć siebie. Dodatkowo każdy
rozdział zawiera dokładny opis emocji oraz wskazówki do dyskusji z dzieckiem na ich temat.
Grzegorz Kasdepke „Wielka księga Detektywa Pozytywki” - to ciekawa propozycja zarówno dla
przedszkolaków oraz uczniów. Opowiadania o detektywie z agencji „Różowe Okulary” są pełne humoru,
a dodatkowo uczą logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Razem z Pozytywką możemy stawiać
hipotezy, zadawać pytania, poszukiwać rozwiązań zagadek.
Grzegorz Kasdepke „Kacperiada”, „Kacper z szuflady” - to opowiadania nie tylko dla chłopców, pełne
humoru historie poprawią humor i sprawią radość każdemu dziecku. Dzieci mają szansę poznać nowe
słowa, przedmioty, kształtuje się ich wyobraźnia, poczucie humoru, uczą się rozpoznawać łagodny żart i
subtelną ironię.
To tylko kilka propozycji na popołudnia z naszymi dziećmi. Myślę, wszystkie lektury wprowadzą
zarówno dzieci jak i rodziców w dobry nastrój.

