Złota Lista książek do czytania dzieciom

„Złota Lista” nie jest ustanowiona raz na zawsze.
Umieszczamy na niej tytuły książek, które w naszym odczuciu uczą dzieci czegoś dobrego,
pobudzają do refleksji lub śmiechu, doskonalą język, rozwijają wyobraźnię, przynoszą dobre
wzorce zachowań – życzliwości, uczciwości, mądrości, odwagi. Jeśli trafiamy na książki,
które wydają nam się lepsze od dotychczas zaproponowanych, dokonujemy zmiany.
Zachęcamy Państwa do dzielenia się swymi uwagami – m.in. sygnałami, jak dzieci reagują na
poszczególne książki, co im się podoba, a co nie wzbudza zainteresowania. Będziemy też
wdzięczni za propozycje nowych tytułów.
Każdą z poleconych przez Państwa książek na pewno przeczytamy!
ZŁOTA LISTA
- fragment
książek polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”
Kategorie wiekowe należy rozumieć jako sugerowaną dolną granicę wieku dziecka przy czytaniu
mu na głos.
Wiek 0- 4 lata:
Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki - przytulanki
Paulette Bourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie
Jan Brzechwa - Wiersze i bajki
Barbara Gawryluk - Dżok, legenda o psiej wierności
Danuta Gellnerowa – Cukrowe miasteczko
Anita Głowińska – Kicia Kocia (seria)
Dimiter Inkiow - Ja i moja siostra Klara (seria)
Czesław Janczarski - Miś Uszatek
Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników ●
Hanna Łochocka – O wróbelku Elemelku
Sam McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham
Nele Most, Annet Rudolph - Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno
Sven Nordqvist – Kiedy mały Findus się zgubił (seria)
Beata Ostrowicka - Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole; Ale ja tak chcę!
Joanna Papuzińska - Śpiące wierszyki
Eliza Piotrowska – Bajka o drzewie
Renata Piątkowska - Opowiadania z piaskownicy
Annie M.G. Schmidt – Julek i Julka (seria)
Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci
Wiek 4-6 lat:
Florence Atwater, Richard Atwater - Pan Popper i jego pingwiny ●
Hans Christian Andersen - Baśnie
Wiera Badalska – Ballada o kapryśnej królewnie ●
Grażyna Bąkiewicz - Kosmiczni odkrywcy - Franio i jego babcia #
Jan Brzechwa – Pan Drops i jego trupa ●
Wanda Chotomska – Wiersze; Pięciopsiaczki
Carlo Collodi - Pinokio
Vaclav Ćtvrtek - Bajki z mchu i paproci; O gajowym Chrobotku ●; Podróże furmana Szejtroczka ●
Iwona Czarkowska – Biuro zagubionych zabawek #
Eva Janikovszky – Gdybym był dorosły
Grzegorz Janusz – Misiostwo świata #
Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Sznurkowe historie, Maleńkie Królestwo królewny Aurelki
Lucyna Krzemieniecka - O Jasiu Kapeluszniku ●

