
 
 

W ostatnim czasie dużo mówi się o potrzebie czytania dzieciom 

książek. 

W dobie telewizyjnych kreskówek i gier komputerowych zapomina się, 

że słuchanie bajek: 

 

o sprawia dziecku ogromną radość, 

o rozwija wyobraźnię, 

o rozszerza zasób słownictwa, 

o wzbogaca sferę przeżyć, 

o pozwala obcować z żywym człowiekiem, 

o dzielić się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami, 

o zadawać pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi. 

 

Ogromnie ważny w życiu dziecka jest kontakt z książką, lecz 

zainteresowanie nią w ostatnich latach zaczyna maleć. Wybierając 

książki dla dzieci, niezależnie od rodzaju, należy je dostosować do 

wieku dziecka, który ma być ich potencjalnym odbiorcą. Aby zachęcić 

Was – drogie dzieci - do czytania przedstawiamy kilka propozycji.  

 

Książki dla dzieci możemy podzielić na: 

o baśnie, 

o bajki, 

o wierszowane bajki, 

o wiersze i wierszyki, 

o powieści fantastyczne, 

o powieści przygodowe, 

o przyrodnicze, 

o opowiadania itd. 
 



Jak zapewne przypuszczacie jest ich o wiele więcej. My przybliżymy 

te najczęściej wybierane. 
 

Baśń („bajka magiczna”) -  to fantastyczny utwór niewielkich rozmiarów. 

Występują w niej nieprawdopodobne postacie, przedmioty, zdarzenia. Treść 

baśni jest związana z wierzeniami magicznymi, występują w nich siły i zjawiska 

nadprzyrodzone. Przyroda w baśni ma często cechy ludzkie. Czas i miejsce akcji 

są nieokreślone (dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma 

lasami). Baśń ma szczęśliwe zakończenie - dobro zwycięża, a zło zostaje 

ukarane. 

 

Hans Christian Andersen – „Brzydkie kaczątko” 

 

 
 

https://cloud1d.edupage.org/cloud/Basnie.pdf?z%3AbPedfqAcJM%2B16BGKM

g0lnJD3CoGXa0idnMwU84lPv%2FJmdQoD0e%2BOUS8fl6unsUI9 

 

https://cloud1d.edupage.org/cloud/Basnie.pdf?z%3AbPedfqAcJM%2B16BGKMg0lnJD3CoGXa0idnMwU84lPv%2FJmdQoD0e%2BOUS8fl6unsUI9
https://cloud1d.edupage.org/cloud/Basnie.pdf?z%3AbPedfqAcJM%2B16BGKMg0lnJD3CoGXa0idnMwU84lPv%2FJmdQoD0e%2BOUS8fl6unsUI9


Bajka - krótki, wierszowany utwór, zawierający morał (pouczenie), może być 

żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo 

wynikać z jego treści. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, 

zjawiska, przedmioty, które uosabiają cechy charakteru człowieka. 

 

Jan Brzechwa – „Samochwała” 

 
 

http://www.przedszkole.lpt.pl/files/upload/9%20PA%C5%B9DZIERNIK.pdf 

 

Wierszowana bajka – to bajka pisana wierszem. Bajka z morałem, która 

uczy, bawi, rozwija i przestrzega najmłodszych. Opowiadanie humorystyczne. 

 

„Stary Dwór” 

 

https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/2160-stary-dwor-wierszowana-

bajka 

 

Wiersze i wierszyki dla dzieci - kształtują w dziecku umiejętność 

sylabizowania, wpływają na ogólne umiejętności językowe oraz rozwijają 

http://www.przedszkole.lpt.pl/files/upload/9%20PA%C5%B9DZIERNIK.pdf
https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/2160-stary-dwor-wierszowana-bajka
https://www.bajkownia.org/czytaniebajek/2160-stary-dwor-wierszowana-bajka


umiejętność mowy poprzez pokazanie dziecku melodii języka. Są krótkie, 

wpadają w ucho, łatwo się ich nauczyć. Dzięki temu, dzieci ćwiczą pamięć, uczą 

się rozpoznawać głoski i rozumieć to, co słyszą. Czytanie wierszy dzieciom, lub 

przez nie same, to także świetny sposób na wyciszenie dziecka przed snem. 

 

Wiersze i wierszyki dla dzieci 

 

http://wierszykidladzieci.pl/ 

 

 

Powieść fantastyczna – to utwór literacki, w którym akcja rozgrywa się w 

rzeczywistości rządzącej się prawami magii. Odmiana powieści, w której świat 

przedstawiony odbiega od realnej rzeczywistości , wykorzystuje wątki 

nadnaturalne pełne fantastyki, cudowności, baśniowości. Cechami powieści 

fantastycznej są: magia, fantastyczne postacie, świat rzeczywisty lub świat 

wykreowany, magiczne przedmioty.  

 

„Opowieści z Narnii” C.S. Lewis 

 

 

http://wierszykidladzieci.pl/


 

Przykłady książek: 

https://czytajpl.pl/2017/02/08/jak-zaczac-czytac-z-dziecmi-powiesci-fantasy/ 

 

Książki przyrodnicze - to książki związane z przyrodą - o zwierzętach, 

roślinach.  Książki tego rodzaju przedstawiają różnego rodzaju gatunki zwierząt, 

które w swoim środowisku naturalnym  żyją, polują, mieszkają, rozmnażają się i 

bronią w razie potrzeby. Każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy koni – książki o 

koniach. Zwolennicy psów – jak wytresować pupila. Lubiących naturę – jak 

stworzyć własny ogród. Sami widzicie, że tematów związanych z przyrodą jest 

bardzo wiele 

 

Tysiąc i jedna mrówka 

 
 

Opowiadania dla dzieci – krótki utwór literacki o prostej akcji, niewielkich 

rozmiarach, najczęściej jednowątkowej fabule, pisany prozą. Wyróżnia się luźną 

konstrukcją. W opowiadaniu pojawiają się także postacie drugoplanowe, opisy, 

dialogi, refleksje. 

https://czytajpl.pl/2017/02/08/jak-zaczac-czytac-z-dziecmi-powiesci-fantasy/


Opowiadanie stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez uczniów form 

wypracowań. Uważane jest za formę najłatwiejszą, gdyż posiada luźną 

wypowiedz, a opowiadający (narrator) sam decyduje, które elementy 

opowiadania podać szerzej, które tylko zasygnalizować, a których w ogóle nie 

uwzględniać. 

 

 

Opowiadania dla dzieci według Dickensa 

 

 
 

 

 

A Ty, jaką książkę dziś przeczytasz? 
 

Zainteresowany? Zajrzyj i tu: 

 

o Książki dla dzieci z podziałem na rodzaje 

https://sweeciak.pl/ksiazki-dla-dzieci-z-podzialem-na-rodzaje/ 

https://sweeciak.pl/ksiazki-dla-dzieci-z-podzialem-na-rodzaje/


 

o 80 książek, które każde dziecko powinno poznać do ósmego roku życia 

https://tylkodlamam.pl/80-najlepszych-ksiazek-dla-dzieci/ 

 

o 13 KSIĄŻEK DLA DZIECI (O PRZYRODZIE I NIE TYLKO): 

http://bardziejlubieksiazki.pl/ksiazki/dla-dzieci/13-ksiazek-dla-dzieci-o-

przyrodzie-i-nie-tylko/ 

 

o Opowiadania dla dzieci 

https://adonai.pl/opowiadania/bajki/ 

 

 

 
 

https://tylkodlamam.pl/80-najlepszych-ksiazek-dla-dzieci/
http://bardziejlubieksiazki.pl/ksiazki/dla-dzieci/13-ksiazek-dla-dzieci-o-przyrodzie-i-nie-tylko/
http://bardziejlubieksiazki.pl/ksiazki/dla-dzieci/13-ksiazek-dla-dzieci-o-przyrodzie-i-nie-tylko/
https://adonai.pl/opowiadania/bajki/

