"Poczytajmi mi, przyjacielu"
Dla Rodziców
"Cała Polska czyta dzieciom" – kampania społeczna prowadzona od 2001 roku przez Fundację
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Program ma na celu propagowanie codziennej lektury
najmłodszym jako skutecznej, taniej i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.
Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! –
jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. "

Ponownie witam uczniów klas I – IV
Wielu z Was pamięta ze szkoły akcję czytelniczą "Poczytaj mi, przyjacielu".
W czasie, kiedy nie możemy się spotkać, proponuję, abyście nie rezygnowali
ze słuchania czytanych książek. Wiele takich propozycji można znaleźć w internecie.
Jedną z nich jest "Czytanie przed spaniem" na https://vod.tvp.pl/

„Czytanie przed spaniem” to pełen ciepła cykl, w którym znakomici
aktorzy i znani dziennikarze czytają dzieciom bajki."
Wybrałam dla was kilka ciekawych propozycji do wysłuchania. Pamiętajcie,
że jest ich dużo więcej i to Wy wybieracie, kogo zaprosicie przed spaniem
do przeczytania bajki. Możecie poprosić również mamę, tatę, babcię, dziadka,
rodzeństwo lub po prostu kogoś, kogo lubicie do wspólnego spędzenia czasu podczas
czytania i słuchania.
Oto moje propozycje z cyklu "Czytanie przed spaniem":
1. "Pan Kuleczka. Jaskinia" Wojciech Widłak, czyta Jan Peszek
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,pan-kuleczka-jaskinia,42808942
2. "Wilk, który bał się ciemności" Barbara Supeł, czyta Rafał Szałajko
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,wilk-ktory-bal-sieciemnosci,44510660
3. "Buntalki. Nie pokazuj języka" Agnieszka Stelmaszyk, czyta Antek Scardina
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,nie-pokazuj-jezyka,44820677
4. "Wesoły Ryjek powraca. Robot" Wojciech Widłak, czyta Edyta Jungowska
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,wesoly-ryjek-robot,44680827

5. "Ja chyba śnię. Wielkie mycie" Joanna Wachowiak, czyta Marcin Kwaśny
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,wielkie-mycie,42697049
6. "A to historia. Chrzest Polski" Kazimierz Szymeczko, czyta Jacek Kopczyński
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,chrzest-polski,39203402
7. "Nasze polskie bajki. Złota kaczka" opracowanie tekstu Renata Brzezińska,
czyta Krzysztof Tyniec
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,zlota-kaczka,34024133
8. "Kot w butach" tłumaczenie Ewa Tarnowska, czyta Paweł Deląg
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,kot-w-butach,29943644
9. "Świerszczyk. Wielka księga. O staruszce i czajniku rozbójniku"
Agnieszka Urbańska, czyta Teresa Lipowska
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,o-staruszce-i-czajnikurozbojniku,23355866
10. "To się nie mieści w głowie. Straszydło" Renata Piątkowska,
czyta Bożena Dykiel
https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,straszydlo,20562954

Życzę miłego słuchania.
Dagmara Skalska

