
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie – Czytelnicy z okazji Dnia Dziecka składamy najlepsze 

życzenia, aby każdy dzień był dla Was powodem do zadowolenia.  

Spotykajcie na swojej drodze samych cudownych ludzi ! 

Przyjaciół nie tylko książkowych, najlepszych na świecie ! 

Radośnie dorastajcie ! 

Życzymy Wam dużo zdrówka, dobrych myśli,  wielu sukcesów i odwagi w 

spełnianiu swoich marzeń i celów!  

Szukajcie w sobie siły i entuzjazmu ! 

Żyjcie najpiękniej jak potraficie!  

 

 

 

Kochani Uczniowie! Dziecko drzemie w każdym z nas!  

Wspaniałego DNIA DZIECKA!.  Słodkiego życia! 

 

 

 



  

Kochani jest już Wam bliżej dorosłości  

niż bycia dzieckiem – ale !   

“Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.” 
Charles Chaplin   

Anna Kamieńska pisała, że:   

,,Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na 

nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.” 

 

Kilka sentencji na dobry początek dnia . 

“Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być 

ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.” 

Paulo Coelho 

“Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.” Alighieri Dante 

“Dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje.” 

Andrzej Majewski 

“Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat.”  Talmud 

“Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez 

tych, którzy mówią, że je kochają.”   Michel Quoist 

“Intuicja dziecka jest najkrótszą drogą do prawdy.”  Stanisław Korzonek 



Książki mojego dzieciństwa –  

Czy już zapomniane? 

W tym dniu każdy, nawet dorosły może sobie przypomnieć o 

beztroskim okresie dzieciństwa i poczuć się dzieckiem. 

    DZIEŃ DZIECKA to doskonała okazja do tego, żeby zapytać Was, jakie 

książki czytaliście w dzieciństwie i do zastanowienia się w ogóle nad czytaniem 

w życiu dziecka. Bywa, że te dzieci którym nie czytano lub nie czytały same 

książek, dzisiaj nadrabiają stracony czas. 

Największy sentyment macie pewnie do książek, w tym wierszy, które były 

czytane jeszcze przez Waszych rodziców, a może dziadków lub  

czytane i pomazane kredkami przez Was ?.  

 

Może wśród nich jest: Jan Brzechwa - Kaczka Dziwaczka, Samochwała, 

Skarżypyta, Leń, Kłamczucha,   Tuwim – Lokomotywa , Słoń Trąbalski, Pan 

Hilary, Abecadło ; Konopnicka – Stefek Burczymucha , Chotomskiej, 

Papuzińskiej i wielu innych poetów. 

Jeśli tak, to wspaniale! Trudno sobie przecież wyobrazić 

bibliotekę młodego człowieka bez bajek i wierszy Juliana Tuwima, Jana 

Brzechwy czy Wandy Chotomskiej i innych poetów. 

 

  

 

 



Nawyk czytania jest bardzo ważny! 

Czy spotykaliście się z opinią, że ten co czyta 

książki  jest ,,kujonem’’ ?  

Czy zgadzacie się z taką opinią ?  

    Zrobienie listy ulubionych  książek  z dzieciństwa jest wyzwaniem. Wybór 

ulubionych książek z dzieciństwa zależy od czasów, w jakich było się dzieckiem 

i naszych upodobań.  Byłoby nudno, gdyby wszyscy czytali te same książki!   

Kto z Was potrafiłby wybrać książkę dla każdego dziecka ? Chyba to 

niemożliwe ! Niektórzy z Was zachwycali się przygodami rówieśników, 

przygodami zwierząt,  inni książkami pełnymi obrazków, które przemawiały do 

wyobraźni lub przygodami ze świata fantasy.     

Ale są książki ponadczasowe – magiczne, które potrafią wciągać do ich 

czytania i to nie tylko jeden raz.  

Akademia Pana Kleksa – Jan Brzechwa. Pan Kleks, to cały zestaw skrajnych 

osobowości dziecięcych.  

Klasyka, cóż tu wiele gadać.  

   

O krasnoludkach i sierotce Marysi - Maria Konopnicka. Baśń, budząca 

życzliwość ludzi, szacunek dla pracy i umiłowania piękna. Te wartości są 

ponadczasowe.  

  

Kajtuś Czarodziej Janusza Korczaka – to jedna z takich historii, do której można 

wracać cały czas.  

 

 



Książki dla dzieci – światowa literatura 

zachwycają bo są wyjątkowe ! Czy je pamiętacie ? 

      Jest kilka takich tytułów, które znają dzieci niezależnie od tego, gdzie 

mieszkają. Możesz do nich wracać niezależnie od wieku – czytając lub 

wspominając je.   

Śpiąca królewna, Kopciuszek - Baśnie braci Grimm rozbudzają wyobraźnię od 

ponad 200 lat. Kilka lat temu doczekały się wpisania na listę UNESCO „Pamięć 

świata”. 

 

Królowa Śniegu, Brzydkie kaczątko, Calineczka – Baśnie Hansa Christiana 

Andersena mają niemal tyle samo lat CO Baśnie braci Grimm. Od tamtego 

czasu to absolutny kanon literatury dziecięcej.  

 

 Dzieci z Bullerbyn, Pippi Pończoszanka -  Astrid Lindgren to klasyk klasyków. 

Prosty język uniwersalność świata przedstawionego czynią z tych opowieści 

świat idealny, w którym dziecko jest ustawodawcą, wykonawcą i sędzią. 

 

Dzieci z Bullerbyn:  Lisa, Lasse, Bosse, Anna, Britta i Olle mają fajne i mniej 

fajne  pomysły, jakie tylko dzieci potrafią mieć - książka się nie zestarzała i 

można ją dzisiaj z przyjemnością przeczytać.  

Pippi Pończoszanka  najbardziej znana jest z pełnej humoru opowieści o 

dziewięcioletniej Pippi  z włosami w kolorze marchewki.   

https://allegro.pl/kategoria/ksiazki-dla-dzieci-basnie-podania-i-legendy-91437?bmatch=product-buynow-new-price-boo-1-5-0214&offerTypeBuyNow=1&order=qd&stan=nowe&string=ba%C5%9Bnie%20braci%20grimm&bi_s=internal&bi_c=99335&bi_m=kultura-i-rozrywka-art-txtLink&bi_term=poradnik-expert
https://allegro.pl/kategoria/ksiazki-dla-dzieci-66781?bmatch=product-buynow-new-price-boo-1-5-0214&offerTypeBuyNow=1&order=qd&stan=nowe&string=ba%C5%9Bnie%20andersen*&bi_s=internal&bi_c=99335&bi_m=kultura-i-rozrywka-art-txtLink&bi_term=poradnik-expert
https://allegro.pl/kategoria/ksiazki-dla-dzieci-66781?bmatch=product-buynow-new-price-boo-1-5-0214&offerTypeBuyNow=1&order=qd&stan=nowe&string=ba%C5%9Bnie%20andersen*&bi_s=internal&bi_c=99335&bi_m=kultura-i-rozrywka-art-txtLink&bi_term=poradnik-expert


Ania z Zielonego Wzgórza – Montgomery – książkę czytała niezliczona rzesza 

nastolatek i dorosłych. Ciekawe czy książka przeczytana po latach zmieni Wasz 

sposób myślenia o bohaterce i jej losach?   

 
Tajemniczy ogród, Mała Księżniczka – Frances Hodgson Burnett.  

 

Książka Tajemniczy ogród pewnie Was wzruszyła prostą historią i emocjami, z 

którymi każdy może się utożsamiać - pokazuje, jak duży wpływ mamy na 
własne życie i swoje otoczenie, jakie znaczenie ma miłość, przyjaźń i 

odzyskiwanie radości życia. Poza tym dobrze jest mieć kawałek własnej ziemi 

na uboczu, w tajemnicy…  

Mała Księżniczka - Los bohaterów po tragicznych zdarzeniach  się odmienia, 

gdy biorą sprawy w swoje ręce. Ktoś powie – bajki, ja mówię – historie, które 

niosą radość i pomagają odetchnąć od trudów dnia codziennego. 

 

Paleta książek dla dzieci, które przetrwały próbę czasu i trafiają do kolejnych 

pokoleń jest szeroka i nie sposób ich wszystkich wymienić.  

 

Jestem bardzo ciekawa, jakie książki z dzieciństwa wymienilibyście Wy!  

Dajcie znać.!  

Podzielcie się swoimi opiniami i wrażeniami jakie Wam towarzyszyły 

czytając wybrane książki.  

                                                                         Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


