
Poczytaj
dziecku 

o zwierzętach  
i nie tylko



"Czytanie
książek to najpiękniejsza

zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła"  

 
  Wisława Szymborska



Czytanie dziecku na głos zaspakaja najważniejsze
potrzeby emocjonalne dziecka – miłości, uwagi,

stymulacji, buduje mocną więź pomiędzy
rodzicem i dzieckiem, wspiera rozwój psychiczny

dziecka,  wzmacnia poczucie własnej
wartości dziecka [...]

Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska



XIX OGÓLNOPOLSKI
TYDZIEŃ
CZYTANIA DZIECIOM
 

Tematem przewodnim XIX
OTCD są zwierzęta. Celem

wydarzenia jest zachęcanie
do regularnego czytania
dzieciom, promowanie

wartościowej literatury dla
dzieci i młodzieży, a także
budowanie świadomości

proekologicznej
i uwrażliwienie młodego

pokolenia na potrzeby
zwierząt.

30 maja – 7 czerwca
2020 r.



Seria o kocie Cukierku
Waldemara Cichonia 

   
Czy mały pręgowany kotek może wywrócić czyjeś życie do góry nogami? 

Tak, jeśli tym kotem jest Cukierek! Jego słodkie imię jest mylące: niezwykły
czworonóg zajmuje się głównie jedzeniem, spaniem i rozrabianiem. Ceni

dobrą zabawę oraz niezależność, i oczywiście niechcący, nieustannie
przysparza kłopotów mieszkającej z nim rodzinie.  

Książki o Cukierku, dzięki świetnemu humorowi, doskonałemu bogatemu 
 językowi oraz tradycyjnym wartościom, jakie przekazują, są doskonałą

propozycją dla najmłodszych, rozpoczynających swoją przygodę z literaturą. 



SERIA „PIES NA MEDAL”
BARBARY GAWRYLUK

Seria wyjątkowych książek
przedstawiających historię
niezwykłych psów, o których
można powiedzieć, że są
psami na medal! Ratują
ludzi zasypanych przez

lawiny, opiekują się starszymi
osobami, są przewodnikami

niewidomych, pracują 

w GOPR-ze, WOPR-ze lub dla
policji, na lotniskach oraz
uczestniczą w terapiach
chorych dzieci. Pies jak
zawsze okazuje się

najlepszym
przyjacielem człowieka 

i niezastąpionym partnerem
w niesieniu pomocy innym.



Seria „Nela – mała Reporterka” 

Nela podróżuje od piątego roku życia po
różnych kontynentach, nagrywając 

i opisując swoje przygody.
Kocha przyrodę i wyprawy.

Jej idolem jest Steve Irvin, którego
wzorem chce ratować zwierzęta 
i podróżować wszędzie tam, gdzie
poniosą ją wyobraźnia i marzenia. 

W swoich filmach i książkach pokazuje
dzieciom świat, zwierzęta, a także

dalekie kultury. Opowiada 
o pięknych miejscach, które poznała, 
i o fascynujących zwierzętach, które

zobaczyła.  
 
 



!

Zaskakujące obserwacje, barwne
anegdoty, humor i ogromna

dawka wiedzy. Książka „Dlaczego
oczy kota świecą w nocy” Doroty
Sumińskiej pomoże dziecku lepiej
zrozumieć otaczający świat oraz

zaciekawi dorosłych. 
 O czym śni pies? Dlaczego macha

     ogonem?
 Dlaczego chomik chowa się 

w kątach i dziurach?
 Dlaczego jaszczurka gubi ogon?
  - te pytania oraz wiele innych

zadają dzieci, które lubią wiedzieć
wszystko. Odpowiada na nie
autorka, która jest cenionym
lekarzem weterynarii i wielką

miłośniczką zwierząt. 
 

       
 

Fascynujące sekrety
przyrody do wspólnego poznawania

przez dzieci i rodziców!



       
 

Książki o zwierzętach w zbiorach Filii w Brzozowie



Zapraszamy do korzystania 
z naszych zbiorów

 

 

opracowała Elżbieta Szul


