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   ,,Kto czyta książki- żyje podwójnie” 

   Umberto Eco 

 

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Data ta nie jest 

przypadkowa, ponieważ jest to dzień śmierci m.in. Williama Szekspira. To święto autorów, 

ilustratorów, wydawców, książek, Czytelników i czytelnictwa.  

Patrząc odrobinę szerzej, to cały kwiecień jest książkowym miesiącem. 2 kwietnia 

obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  Warto wykorzystać tę okazję, by 

nie tylko przybliżyć historię literatury, ale także rozbudzić zainteresowanie czytelnictwem 

poprzez wspólne czytanie lub oglądanie ulubionych pozycji z dziećmi. 

 Szczęście, mądrość, wiedza to tylko część wartości,  które chcemy przekazać dzieciom na 

przyszłość. Tylko jak to zrobić? Najlepszym kluczem jest codzienne czytanie. Ta codzienna 

forma wspólnego spędzania czasu jest doskonałą metodą wychowawczą: buduje więzi z 

najbliższymi i poczucie bezpieczeństwa, rozwija wyobraźnie, wzbogaca słownictwo, 

kształtuje nawyk czytania, uczy wartości moralnych. Książka w sposób naturalny pobudza u 

dziecka chęć zdobywania wiedzy o otaczającym świecie. Codzienne czytanie nauczy każdego 

skupienia i koncentracji, umiejętności słuchania drugiego człowieka. Mądrze wybrana książka 

przez dorosłych ułatwi odpowiedzi na trudne pytania często zadawane przez dzieci młodsze i 

te nieco starsze. 



Książkowy hymn 

 Światowy Hymn Książki to symboliczny projekt Światowej Stolicy Książki UNESCO 

Wrocław 2016. 

 Ta inicjatywa to pomysł na połączenie Czytelników z całego świata, tak aby ani język 

ani kultura nie były barierą utrudniającą wspólne działanie. Hymn ma znaczenie 

symboliczne i jest złożeniem hołdu książce. 

 Tekst hymnu, to wiersz „Włosek poety” autorstwa Tadeusza Różewicza. Autor muzyki 

to Jan Kanty Pawluśkiewicz, polski kompozytor muzyki poważnej i filmowej. Tekst 

utworu przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. 

 Światowa Stolica Książki to tytuł, który co roku przyznaje UNESCO. Jest to 

wyróżnienie dla miasta, które ma najlepszy program upowszechniający czytelnictwo i 

promujący książki. 

 

ŚWIATOWY HYMN KSIĄŻKI 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo3nIQ-eTMg 

 

PIOSENKI O KSIĄŻKACH 

https://www.youtube.com/watch?v=Dua5O87SkhU 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

https://www.youtube.com/watch?v=z_Qjzkd92Y4 

https://www.youtube.com/watch?v=izhkHIz1q7Y 

 

WIERSZE O KSIĄŻKACH 

http://wierszykidladzieci.pl/prochniewicz/ksiazki.php 

 

WIERSZE DLA DZIECI DO SŁUCHANIA 

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykidosluchania.php 

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykibrzechwy.php 

http://wierszykidladzieci.pl/wierszetuwima.php 

http://wierszykidladzieci.pl/jachowicz/ 

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykikonopnickiej.php 
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LEKTURY I KSIĄŻKI DO CZYTANIA 

https://lektury.gov.pl/ 

http://wolnelektury.pl/ 

 

KOLOROWANKI DO DRUKU 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/dzien-ksiazki/ 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/dopasuj_cienie/dzien-postaci-z-bajek/ 

 

PRACA PLASTYCZNA 

http://praceplastyczne.pl/inne/132-zakladka-do-ksiazki 

http://praceplastyczne.pl/papier/111-zakladka-do-ksiazki-z-papieru 

http://krokotak.com/2018/09/i-like-books/ 

 

 

 

Zdjęcia prac plastycznych wykonanych przez dzieci można przesyłać na maila: 

gabriela86raczynska@wp.pl 
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