KSIĄŻKI O ZIMIE
Zima – najlepsze książki z zimą w tle
8 książek o zimie
Object 1

Zima. To piękna, nieco tajemnicza pora roku. Najlepiej odkrywać ją samodzielnie, poprzez
spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dotyk, wzrok, słuch – te zmysły działają bardzo
intensywnie, lecz szybko okazuje się, że pewne zjawiska są dla nas zagadką. Na szczęście książki o
zimie pozwalają nam je rozwikłać
NATULI dzieci są ważne

22 grudnia minionego już roku oficjalnie przyszła zima. To piękna, nieco tajemnicza pora
roku. Najlepiej odkrywać ją samodzielnie, poprzez spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dotyk,
wzrok, słuch – te zmysły działają bardzo intensywnie, lecz szybko okazuje się, że pewne zjawiska
są dla nas zagadką. Na szczęście książki o zimie pozwalają nam je rozwikłać. Jeśli ktoś nie lubi
zimy, to może książki to zmienią? Mamy taką nadzieję! Oto nasze zimowe propozycje książkowe
dla dzieci w każdym wieku.

2. “O zimie”
Autor: Görel Kristina Näslund; wiek: 2+; Wydawnictwo Zakamarki
Garść informacji o zimie, podana w poetycki sposób. Tekst
przeplatany jest bardzo zabawnymi rymowankami.
Dowiadujemy się, że śnieg pada, że mróz maluje szyby, że jedne
ptaki odlatują do ciepłych krajów, a inne nie. Że bałwany lepimy,
że na sankach jeździmy, że orzełki na śniegu robimy, że zimowy
dzień jest krótszy i szybko robi się ciemno.

3. “Charlie i Lola. Najbardziej na całym świecie lubię śnieg”
Autor: Lauren Child; wiek: 3+; Wydawnictwo Media Rodzina
Sympatyczni bohaterowie, znani także ze szklanego ekranu.
Charlie, starszy brat Loli, pokazuje jej świat. Tym razem Lola z
niecierpliwością czeka na pierwszy śnieg i marzy, by padał
codziennie. Hmm…

4. “Zimowe popołudnie”
Autor: Jorge Lujan; wiek: 1+; Wydawnictwo Czerwony Konik
Dziewczynka czeka na mamę przylepiona do zmrożonej szyby okna. Czas upływa jej na rysowaniu
palcem po szybie i nasłuchiwaniu dźwięków płynących z otoczenia. Przychodzi Mama i nastaje
czas przytulania. Tekstu jest niewiele (w języku polskim i angielskim), ale za to piękne i duże
ilustracje.

5. “Zagubiona w śniegu”
Autor: Holly Webb; wiek: 7+; Wydawnictwo Zielona Sowa

Książkę polecamy szczególnie małym miłośnikom zwierząt. Wzrusza, wzbudza zainteresowanie,
buduje napięcie. To historia o dziewczynce, która pragnęła mieć kotka i musiała przekonać do tego
swoją mamę. Zanim kotka Pusia trafi do małej Eli, przeżywa mnóstwo ciekawych przygód. Akcja
rozgrywa się w zimowej scenerii.

6. “Zima Muminków”
Autor: Tove Jansson, wiek: 10+; Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Klasyka. Kto z nas, dorosłych, nie czytał czy nie oglądał Muminków w dzieciństwie? Nawet jeśli
nie każdy bohater wzbudzał naszą sympatię (czytaj: Buka). W tej książce Muminek odkrywa
Dolinę zimową porą i porównuje ją z okresem letnim. Nasz bohater budzi się w uśpionym domu,
samotny, w czasie ciemnej, długiej, fińskiej zimy, i nie może ponownie zapaść w sen. Świat na
zewnątrz jest zupełnie obcy. Skupienie akcji na Muminku i jego wewnętrznych rozterkach i
przygodach w trakcie zimy sprawia, że “Zima Muminków” to książka trudniejsza, podejmującą
tematy takie jak samotność, śmierć, niezrozumienie przez otoczenie i przez najbliższych.

7. “Mroźna noc. Opowieści z Parku Percy’ego
Autor: Nick Butterworth; wiek: 4+; Wydawnictwo Ameet

Książka o zimie, dozorcy parku Percym i jego przyjaciołach zwierzętach. Sympatyczny

dozorca dokarmia zwierzęta, które mieszkają w jego parku. Pewnego dnia odkrywa jednak, że samo
jedzenie nie wystarcza, postanawia im pomóc. Ciepła opowieść rozgrzeje nas w zimowe wieczory.
Do książki dołączony jest piękny plakat – niespodzianka.

8. “Mama Mu na sankach”
Autorzy: Tomas Wieslander i Jujja Wieslander; wiek: 3+; Wydawnictwo Zakamarki

“Mama Mu na sankach” jest kolejnym przykładem na to, że dziecięca literatura
skandynawska nie bez powodu cieszy się tak wielką popularnością. Mama Mu to… dziwna
krowa. Przyjaźni się z Panem Wroną. Dla krowy nie ma rzeczy niemożliwych. Uczy się pływać,
jeździć na rowerze, na sankach, budować dom na drzewie, wspinać się na drzewo, tańczyć. Lista jej
niezwykłych poczynań jest dosyć długa. Książeczka baaardzo pozytywna.

https://wolnelektury.pl/

LEKTURY W FORMIE AUDIOBOOKÓW
Jeśli masz problem z dostępnością do lektur szkolnych, możesz bezpłatnie skorzystać z kanału
Audiobooki ( książki do słuchania), na którym udostępniono wiele tytułów w formie
audiobooków.

Wpisz w wyszukiwarkę poniższy adres, a znajdziesz audiobooki dla uczniów
starszych.
https://padlet.com/marmon11/2s5wttxe8xkvrcvl

Wpisz w wyszukiwarkę poniższy adres, a znajdziesz audiobooki dla
najmłodszych
https://padlet.com/marmon11/kv8t27npteaam5cn

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA CIEKAWE STRONY DLA DZIECI
KLAS I-III

https://www.lulek.tv/
Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy
poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy
zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim.
Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania.

http://www.dla-dzieci.com.pl
Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki,
kolorowanki, gry edukacyjne.

Portale ogólne:
https://www.lulek.tv/
Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy
miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy
dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim.
Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby,
a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.

http://www.buliba.pl
Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci
http://www.dziecionline.pl
Gry i zabawy edukacyjne z różnych przedmiotów
http://www.dla-dzieci.com.pl
Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry
edukacyjne.

RÓŻNE STRONY DLA DZIECI
http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
Dziecięce gry i zabawy
http://pisupisu.pl
Nauka pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

MATERIAŁY DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
Gry, zabawy, historyjki, materiały do słuchania i oglądania; dużo zadań interaktywnych; ćwiczenie
wszystkich kompetencji językowych. Klasy 1-4 szkoły podstawowej. Starsi uczniowie klas 5-6
mogą wykorzystać zasoby do powtórzenia i sprawdzenia swojej wiedzy z poprzednich etapów
edukacyjnych.
https://www.anglomaniacy.pl/
Dużo ciekawych materiałów na ćwiczenie różnych kompetencji językowych w języku angielskim,
dużo interaktywnych ćwiczeń. Klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz 4-6 szkoły podstawowej.
Starsi uczniowie klas 7-8 mogą wykorzystać zasoby do powtórzenia i sprawdzenia swojej wiedzy z
poprzednich etapów edukacyjnych

