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„Co czytać przedszkolakom?” 

 
 
Głośne czytanie dziecku: 
 

rozwija język, pamięć i wyobraźnię; 

zapewnia rozwój emocjonalny dziecka; 

buduje i umacnia więź między dzieckiem a rodzicem; 

pomaga w wychowaniu; 

ułatwia naukę w szkole; 

kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. 

 
Mamo! Tato!  
 

Już wiecie, że czytanie jest bardzo ważne. Zadbajcie też  
o dobór książeczek dla Waszego dziecka. Przy doborze książeczek 
pamiętajcie o wieku Waszego dziecka i o jego zainteresowaniach. 

Poniżej zamieszczamy spis książek, których lektura stanie się 
dla Was i Waszych dzieci czasem wspaniałej zabawy  
i niezapomnianych przeżyć. Oprócz tytułów książek znajdziecie tu 
też propozycje czasopism i gier edukacyjnych dla dzieci. 

 
WYKAZ KSIĄŻEK I GIER DYDAKTYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH 

ROZWÓJ MOWY I MYŚLENIA DZIECI W WIEKU 
PRZEDSZKOLNYM  

 

Książki: 

• Dziecięce encyklopedie i słowniki ilustrowane /dostosowane do wieku 

i możliwości dziecka/. 

• Książeczki z serii „Kamyczek”; Wydawnictwo REA; 
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• Książki z serii „Martynka”; Wydawnictwo PODSIEDLIK  

RANIOWSKI I SPÓŁKA; 

• Książeczki z serii „Kamilka”; Wydawnictwo GRAFAG; 

• Książeczki z serii „ Franklin”; Wydawnictwo DEBIT; 

• Książeczki z serii „Julek i Julka” A.M.G. Schmidt; Wydawnictwo 

HOKUS-POKUS; 

• Książeczki z serii „Pan Kuleczka” W. Widłak; Wydawnictwo MEDIA 

RODZINA; 

• S. Kalwitzki „Na pewno ci się uda” Wydawnictwo JEDNOŚĆ; 

• J. Frey „Wszystko będzie dobrze” Wydawnictwo JEDNOŚĆ; 

• G. Kasdepke „Bon czy ton – savoir-vivre dla dzieci” Wydawnictwo 

LITERATURA; 

• G. Kasdepke „Co to znaczy...” cz. I i II Wydawnictwo 

LITERATURA; 

• G. Kasdepke „Detektyw Pozytywka” NASZA KSIĘGARNIA; 

• R. Piątkowska „Opowiadania dla przedszkolaków” Wydawnictwo bis 

Warszawa 

• R. Piątkowska „Opowiadania z piaskownicy” Wydawnictwo bis 

Warszawa 

• Seria książeczek „Dlaczego...? – odpowiedzi na kłopotliwe pytania 

zadawane przez dzieci” ; Wydawnictwo AKSJOMAT; 

• Seria książeczek „Ciekawe dlaczego?” Wydawnictwo BOOK HOUSE 

sp. z o.o.; 

•  „Zgaduj zgadula” Wydawnictwo MUCHOMOR; 

• Seria książeczek „Encyklopedia Wiedzy Przedszkolaka” 

• M. Bogdanowicz „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” 

Wydawnictwo HARMONIA 
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• M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi” Wydawnictwo 

HARMONIA 

Gazetki dla dzieci: 

• Miesięcznik „Miś” 

• „Miś Bruno” 

• „Bajki-Grajki” 

Gry dydaktyczne: 

• Książeczki i zestaw kontrolny PUS; Wydawnictwo EPIDEIXIS; 

• Książeczki i zestawy kontrolne „Logico Primo” i „Logico Piccolo”; 

Wydawnictwo MAC /www.mac.pl/; 

• Gry dydaktyczne GRANNA /www.granna.pl/; 

• Gry dydaktyczne ADAMIGO; 

• Gry dydaktyczne TREFL; 

• Gry dydaktyczne RAVENSBURGER; 

• Programy komputerowe KOMLOGO 

         Wiele książek i gier dostępnych jest w księgarniach internetowych,  
np. :     www. EDUKACYJNA.pl 
 

 
 
 
Opracowała Małgorzata Rybicka 
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