
 

Witam serdecznie 

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom trwa już 2 dnia 
i będzie trwał do 7 czerwca 2020 

 
 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci,  

przekazujemy Wam komunikat od  

Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom. 
 

Tegoroczny Tydzień Czytania poświęcony jest książkom o zwierzętach. 

 

Z powodu epidemii w tym roku czytamy w przestrzeni wirtualnej – na stronie internetowej 

Fundacji oraz w jej mediach społecznościowych. 

 

Bohaterami Tygodnia Czytania są zwierzęta, stąd spotkania z autorami piszącymi  

o zwierzętach, z miłośnikami i znawcami zwierząt, a także z artystami, którzy czytają wybrane 

fragmenty książek! 

 

W ramach Tygodnia pojawili się już: Edyta Jungowska, Dorota Koman, Dorota Sumińska i 

Przemysław Dąbrowski, w najbliższych dniach spotkają się z nami: Adam Wajrak, 

 dr Tomasz Samojlik, Marcin Kozioł, Pan Poeta, Łukasz Wierzbicki,  

prof. Grzegorz Leszczyński, Małgorzata Kur i Ula Kowalczuk. 

 

Dokładny program Tygodnia Czytania znajdziecie tutaj  

–  na stronie internetowej Tygodnia Czytania: 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/program-xix-ogolnopolskiego-tygodnia-czytania-dzieciom/ 

 

Czytamy, bawimy się  
i organizujemy 

 konkursy z nagrodami książkowymi.  
 

Bądźcie z nami. 
 

Śledźcie na bieżąco stronę fanowską Fundacji na Facebooku, 
 wszystkie materiały z Tygodnia Czytania zamieszczamy także na stronie 

internetowej: www.calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd 
 
 
 

 

 
  

 

 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/aktualnosci/program-xix-ogolnopolskiego-tygodnia-czytania-dzieciom/
https://link.freshmail.mx/c/id12ykhugh/mp0qereauw
https://link.freshmail.mx/c/i2k0vcuqb8/mp0qereauw


 

Program na Dzień Dziecka 
 

W Dniu Dziecka na fundacyjnej stronie fanowskiej na Facebooku proponujemy rozmowę o 
naszych skrzydlatych przyjaciołach – ptakach.  
 
14.00 – z pogawędką o ptakach wystąpi Dorota Sumińska 
 
18.00 –  Pan Poeta przedstawi Teatrzyk z pawiem 
 

Wszystkie materiały do obejrzenia na Facebooku, YouTube i stronie internetowej 
Tygodnia Czytania.  

 

 
  

 

 

 

  

Zadania plastyczne 

dla dzieci na Dzień Dziecka 
 

Z okazji Dnia Dziecka na naszej stronie internetowej zamieszczamy zestaw pięciu kart  
z zadaniami plastycznymi dla dzieci przygotowanymi przez Macieja Zalewskiego – autora 
pięknego plakatu tegorocznego Czytania Dzieciom. 
 
Dzięki tym zadaniom (m.in. grze w memory oraz układance) możecie bliżej przyjrzeć się 
zwierzętom z naszego plakatu. 
 
Serdecznie zapraszamy do rodzinnej zabawy!  

Zadania plastyczne dla dzieci 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd-aktualnosci/zadania-plastyczne-dla-dzieci-na-bazie-plakatu-xix-otcd/ 

 

 

 
  

 

 

  

Z Bajetanem Hopsem w świecie zwierząt 

– scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 6-9 lat  

 
 

   Dzięki uprzejmości redakcji magazynu „Świerszczyk” przedstawiamy propozycję atrakcyjnych 
zajęć dla dzieci w wieku 6-9 lat poświęconych zwierzętom i opartych na opowiadaniu Zofii 
Staneckiej pt.  Kochany Kret.  
https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-edukatorow/scenariusze-zajec/z-bajetanem-hopsem-w-swiecie-zwierzat/ 

Scenariusz można realizować w domu – z własnymi dziećmi! 
 
Życzymy dobrej  zabawy, a z Bajetanem Hopsem spotkamy się jeszcze w najbliższy piątek  
o godz. 10.00 na fundacyjnym Facebooku! 
 
Zapraszamy! 

   

 

 

 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd-aktualnosci/zadania-plastyczne-dla-dzieci-na-bazie-plakatu-xix-otcd/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-edukatorow/scenariusze-zajec/z-bajetanem-hopsem-w-swiecie-zwierzat/

