
Odkrywamy świat książek i ich języków 

Jak brzmią opowiadania w języku naszych 
sąsiadów? Jak wyglądają litery w języku polskim i 
czeskim? Jakie bajki są w Niemczech i w Polsce?

W naszym przedszkolu spotykają się dzieci, 
rodziny i pedagodzy z Niemiec i z Polski. 
Każdego dnia można usłyszeć dwujęzyczny 
zgiełk. Wykorzystaliśmy tę okazję i stworzyliśmy 
wielojęzyczne kąciki do czytania. Szczególnie 
zachęcamy rodziny do wzbogacania tych 
kącików (używanymi) książkami z ich domów.  
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Stworzenie kącika do czytania:: Zasady korzystania: 

Kąciki do czytania znajduje się poza salą zabaw - na 
korytarzu. Kilka niskich regałów umożliwi, nawet 
najmniejszym, łatwe sięgnięcie po książkę. 
Przygotowane są również różne miejsca do siedzenia 
np. kanapa, pufa czy wykładzina podłogowa. Ważne 
jest także dobre światło dzienne, które wpada przez 
duże okna do kącika czytelniczego. W taki sposób kącik 
jest widoczny również z zewnątrz. Zasady korzystania z 
kącika do czytania zostały zamieszczone w języku 
niemieckim i polskim. 

1. Wszystkie osoby, które przychodzą i wychodzą z 
naszego przedszkola, mogą korzystać z kącików do 
czytania samodzielenie lub razem z innymi.

2. Książki można czytać na miejscu lub wypożyczać do 
domu. 

3. Każdy może powiększać zasoby kącika 
czytelniczego przynosząc używane książki z domu. 
Do tego przeznaczone są odpowiednie skrzynki na 
książki, na te w  języku polskim, jak i w niemieckim. 
Nasz personel porządkuje je i umieszcza na 
odpowiednim miejscu w kąciku do czytania. 

Wskazówka: Zamieńcie kąciki do czytania, na kąciki do słuchania, w których to rodzimi użytkownicy języka 
będą mogli czytać na głos fragmenty wybranych książek. Poproście rodziny o przeczytanie fragmentów ich 
ulubionych książek, lub tych które od niedawna znajdują się w kąciku do czytania. Może to doprowadzić do 
dwujęzycznego dialogu między słuchaczami a czytającymi. Być może narodzą się nowi miłośnicy czytelnictwa?

Kącik do czytania w wielu językach

Wielojęzyczne materiały dotyczące kącików do czytania znajdziecie w bibliotece, 
do której prowadzi poniższy link: www.nachbarsprachen-sachsen.eu/
materialbibliothek.




