
Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach! 
W tym roku Tydzień Czytania organizowany w dniach 30-6 czerwca przez Fundację 

Zdrowia Emocjonalnego Cała Polska Czyta Dzieciom będzie zorganizowany w przestrzeni 

wirtualnej. W tegorocznej edycji pod hasłem "Cała Polska czyta o zwierzętach" czytamy 

książki o kochanych zwierzętach, tych domowych i podwórkowych oraz egzotycznych, pod 

ochroną i żyjących w naturze. Okazji i książek na ten temat jest bardzo wiele! 

 
 

Zachęcamy uczniów i rodziców uczniów, a także nauczycieli do głośnego czytania o 

zwierzętach i utrwalania swoich domowych, kameralnych spotkań na ten temat za pomocą 

technologii. Można nagrać film, zrobić zdjęcia, a z nich prezentację lub kolaż i przesłać do 

nas na email: g3.biblioteka@op.pl 

My idziemy Wam z pomocą i podpowiadamy, co czytać i co zrobić!? 

- Może znasz kogoś, kto jest miłośnikiem zwierząt, weterynarzem, przyrodnikiem, np. 

obserwuje ptaki, fotografuje zwierzęta, wie dużo o rybach, podpatruje zwierzęta podczas 

leśnych wędrówek albo jest hodowcą rasowych zwierząt (psów, kotów, kur, itp.) Spróbuj 

utrwalić takie spotkanie i rozmowę, np. w formie wywiadu, filmu. Może taka osoba 

zaproponuje Ci ciekawą książkę na temat zwierząt, którymi interesuje się. Powiedz o niej! 

 Każdy dzień można poświęcić innemu zwierzęciu. Oto propozycje od fundacji: 

  spotkanie z Doktorem Dolittle i aktorką Edytą Jungowską, która nagrała znakomity 

audiobook na stulecie znanego dzieciom na całym świecie wspaniałego doktora 

zwierząt.  

 Dzień wilka - gościem tego dnia będzie m.in. Adam Wajrak ze swoją książką 

„Wilki”. Zerknij na inne książki autora o zwierzętach : Książki Wajraka i inne 

 Dzień niedźwiedzia - Łukasz Wierzbicki opowie o niedźwiedziu Wojtku, bohaterze 

jego książki „Dziadek i niedźwiadek” o wojennych losach polskich żołnierzy i ich 

pupila – niedźwiedzia, 

 Dzień żubra -naukowiec i pisarz, dr Tomasz Samojlik opowie o żubrach, ich 

obyczajach i historii – wyginięciu oraz restytucji w Puszczy Białowieskiej, pokazując 

też serię swoich książek o Żubrze Pompiku, 

http://g3-biblioteka.blogspot.com/2020/05/caa-polska-czyta-dzieciom-o-zwierzetach.html
https://padlet.com/aszadzia/grujxba83eqq
https://1.bp.blogspot.com/-yyGxbET8pAk/XtDSt0L47kI/AAAAAAAAFjk/enoPHF0vofMRQsYSFTAchYn7Qq22bRS-QCLcBGAsYHQ/s1600/xix+otcd+1080x1080.jpg


 Dniu kota - Małgorzata Kur opowie o wszechstronności kotów, którą opisała w 

swojej książce „Kot na medal”,  

 Dzień konia - Urszula Kowalczuk będzie mówić, m.in. o jego wpływie na polski 

język, co pokazała w swoim dwutomowym kompendium „Koń jaki jest, każdy widzi 

– czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów”, 

 Dzień ptaka - Pan Poeta opowie o ptakach, Marcin Kozioł – o konkretnym ich 

gatunku, o puchaczach.  

 Dzień owadów - warto sięgnąć po książki o pszczołach, dzięki którym istnieje 

Ziemia! Zerknij tu: Książki o pszczołach i inne./kliknij 

Opowiadaniom pisarzy będą towarzyszyć „poczytanki” – np. Przemysław Dąbrowski, aktor 

Teatru Nowego w Łodzi i współautor książki „My, psy, czyli czapka admirała Yamamoto”, 

przeczyta w Dniu psa fragmenty tej poruszającej historii o grupie psów żyjących na 

wysypisku. Tego dnia dr Dorota Sumińska opowie „Skąd przyszedł pies i dokąd zaszedł”, 

codziennie będzie też prowadzić krótkie pogadanki na temat potrzeb i zwyczajów zwierząt 

oraz opieki nad nimi. 

Zapraszamy do śledzenia 
strony internetowej: calapolskaczytadzieciom.pl/xix-otcd oraz fundacyjnych mediów 

społecznościowych na Facebook i Instagram. 
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