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DZIEŃ KSIĄZKI DLA DZIECI 

 

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku 2 

kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. 

Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie 

czytania przez najmłodszych. Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka 

wpływająca na rozwój dziecka. Dlatego warto czytać swoim Pociechom już od 

urodzenia. Dziecko nie do końca rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy 

Twój głos i intonację, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego 

emocje. Dzięki temu rozwija się intelektualnie i społecznie 

 

Mam dla Państwa kilka propozycji zajęć dla dziecka na ten dzień  

 

1. „Czym różnią się książki?”- zabawa dydaktyczna 

 

Poproście dziecko, aby podeszło do pułki z książkami i wybrały te, które 

najbardziej lubi. 

Ułóżcie książki na kocyku i porozmawiajcie o nich. 

- Czy wszystkie książki są takie same? 

- Jakiej wielkości mogą być książki? 

- Proszę wskaż jakąś dużą/ małą książkę. 

- Czy wszystkie książki mają taką samą grubość? 

- Proszę wskaż książkę, która jest gruba/cienka? 

- Czy wszystkie książki mają taki sam kolor? 

- Wskaż jakąś książkę i powiedzcie, w jakim jest kolorze? 

- Opowiedz mi o swojej najbardziej ulubionej książce dlaczego akurat ta? 

 

2.  „Małe-duże”- zabawa ruchowa. 

 

Proszę ułożyć na dywanie dwie obręcze mogą być one zrobione z szalików . 

Wewnątrz nich umieszczamy książki małe i duże. Puszczamy w tle muzykę. 

Podczas trwania utworu, dziecko swobodnie poruszają się po dywanie. Na pauzę 

w muzyce proszę podać hasło: duże lub małe, a zadaniem Misia jest ustawić się 

przy obręczy, wewnątrz której znajduje się odpowiedniej wielkości książka. 



3. Książki”- ćwiczenia logopedyczne 

 

Niech Misie zamienia na dosłownie chwilkę, swoje buzie w książki. Jestem 

bardzo ciekawa jak wyjdzie to moim Misiom  

- „otwieranie i zamykanie książki” – Miś otwiera i zamyka szeroko usta 

– „przekładnie kartek w książce”- Mis przesuwa czubek języka z jednego kącika 

ust do drugiego.  

 

 

4. Praca plastyczna  

Drodzy Rodzice wykonajcie wspólnie z dzieckiem zakładkę do książki, aby 

zawsze było wiadomo na jakiej stronie skończyliście czytać waszym Misiom 

poprzedniego wieczoru  

 


