
 

 

 

 
WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH 

I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. 
JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM! 

 
Drodzy Rodzice! Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom.  
Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. 
Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu... 
 

CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT! 
 
Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! 
Spróbujmy  poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, 
poznawajmy je i razem odkrywajmy piękno literatury.. 

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe 
skojarzenie czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi. 

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć 
siebie i innych. 

Tekst ze strony www.calapolskaczytadzieciom.pl 

 

http://ksiazki.onet.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-czytac-ksiazki/mqxyf 

 

 

 

 

 

 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://ksiazki.onet.pl/10-powodow-dla-ktorych-warto-czytac-ksiazki/mqxyf


Portale i blogi o książkach 
lubimyczytac.pl 
Największy w Polsce portal o książkach. Tworzą go użytkownicy, zawiera prawie 2 mln opinii i 
bazę 11 mln książek. 
 
biblionetka.pl 
Społecznościowy portal z bazą ponad 500 tys. książek.  Ma własny algorytm rekomendujący 
książki na podstawie wystawionych ocen. 
 
madreksiazki.org 
Serwis poświęcony literaturze popularnonaukowej (nowej  i starszej) w każdej formie: książek, 
e-booków i gier. Zawiera podział na dziedziny i kategorie wiekowe. 
 
szczecinczyta.pl 
Portal o książkach ze szczególnym uwzględnieniem literatury dziecięcej i dla młodzieży. 
Odrębna kategoria „Dzieci polecają”. 
 
autorzy365.pl 
Portal poświęcony książkom i autorom. Serwis społecznościowy – można dodawać i oceniać 
książki, a na podstawie ocen powstaje ranking. W dziale dla dzieci i młodzieży ponad 1000 
pozycji. 
 
culture.pl  
Największe internetowe źródło wiedzy o polskiej kulturze. W dziale „#Literatura” publikuje 
recenzje ambitnych nowości wydawniczych. 
 
czasrodzica.pl 
Portal dla rodziców, którego ważną część stanowią recenzje książek: dla ciekawskich dzieci i 
dorosłych ceniących estetykę. 
 
zabawkator.pl 
Strona z recenzjami książek, gier i osobnym działem „Książki”. Recenzje można przeglądać 
według wieku dziecka i przedziału cenowego 
 
czasdzieci.pl 
Serwis książki dla dzieci i dla rodziców. Znajdziecie tu m.in. nowości wydawnicze, recenzje 
rodziców, listy polecanych książek. 
 
rodzinneczytanie.pl 
W tym miejscu gromadzimy warte uwagi tytuły książek dla dzieci i młodzieży, wybrane spośród 
dostępnych obecnie w księgarniach i bibliotekach. 
Tytuły wybiera Rada Literacka Fundacji  ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom  – grono ekspertów 
i pasjonatów książki dziecięcej. 
 
edzieci.pl  
 Polecane książki dla dzieci. Portal dla dzieci i rodziców. 
 
juniorowo.pl 
Blog dla rodziców. W dziale „Książki, filmy, muzyka...” publikuje recenzje  i zestawienia nowości 
wydawniczych dla dzieci w wieku szkolnym. 



 
poleczkazksiazkamibeel2.blox.pl   
Blog z setkami recenzji autorstwa Bernadety Listwoń. Książki można przeglądać po tagach: 
półeczka  
maluchów, starszaków, 6-10, 10+, półeczka młodzieży. 
 
czytambolubie.com 
Recenzje nowości wydawniczych – literatury obyczajowej i kryminałów. 
 
www.strefapsotnika.pl 
Blog niezależny o książkach dla dzieci i młodzieży. Recenzje, wywiady z autorami, piękne zdjęcia, 
konkursy. 
Nowości wydawnicze oraz klasyka dziecięcej literatury światowej. Dowiedz się co czytać 
dzieciom i jakie są najlepsze książki dla dzieci! 
 
ksiazkisportowe.blogspot.com 
 Jedyny w swoim rodzaju blog  z recenzjami książek o sporcie.   
 

http://www.strefapsotnika.pl/

