
 
 

Coco potrafi to! 

Wskazówki i rady dotyczące czytania na głos w 
domu. 

 
Niezależnie od tego, czy czytasz dziecku na głos fajną historię przed 
pójściem spać, czy w ciągu dnia razem oglądacie książkę z obrazkami. 
Czytanie sprawia, że stajesz się bardziej zabawny! 
Podczas Narodowych Dni Czytania przykładamy szczególną uwagę do 
czytania na głos w bibliotece i w szkole. Czytanie to nie tylko 
przyjemna chwila spędzona razem, ale także ważna rzecz dla rozwoju  
językowego i słownictwa Twojego dziecka. 
 
Wskazówki dotyczące czytania 
Pozwól swojemu dziecku uczestniczyć w czytaniu, zadawaj mu pytania, aby dziecko mogło reagować. Na przykład: 

• Coco boi się opuścić gniazdo, ale mama jej pomaga. W 
jaki sposób to robi? 

• Co byś zrobił, żeby pomóc Coco? 
• Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś, co wydało Ci się  

ciekawe i ekscytujące? 

 
Wskazówka dotycząca oglądania 
W książce “Coco potrafi to”! na każdej stronie przedstawiona jest gąsienica. Czy nadal możecie znaleść gąsienicę? 
 

 
Wskazówki dotyczące gier i prac plastycznych 

“De Boekfiets” napisał fajną zwrotkę z ćwiczeniami dla ”Coco potrafi to”! Zabawnie jest 
wykorzystać je po przeczytaniu książki. Albo aby trochę ogrzać się podczas zabawy na dworze. 
Na https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina można znaleźć fajne filmy dotyczące prac 
plastycznych, kolorowanki i szablony aby stworzyć własne Coco. 

 
Chcesz czytać więcej książek? 
Oprócz książki o Coco w bibliotece znajdziesz wiele innych fajnych książek. Dzieci do 18 roku życia mogą korzystać z 
biblioteki bezpłatnie. Przeczytajcie razem książkę, która jest bliska dziecku i łączy się z doświadczeniami Twojego 
dziecka. Na przykład o dziecku, które idzie do szkoły, będzie miał młodszego brata lub siostrę  lub książki o rzeczach  
dla (nie) odważnych. Niech chwile czytania staną się regularnym nawykiem. Wybierz czas, który najbardziej Wam 
odpowiada: spokojnie wcześnie rano, razem na kanapie po południu lub przed snem. 

Dzieci uwielbiają, gdy ta sama książka 
czytana jest na głos parę razy. Dlatego 
zachęcamy do ponownego czytania w 

domu tej samej  książki. 


