
DZIEŃ 3  

ROBIMY PRZEGLĄD DOMOWEJ BIBLIOTEKCZKI 

 

ZAD.1  

ODPOWIEDZ NA PYTANIA:  

1. JAKIE KSIĄŻKI MAMY W DOMOWEJ BIBLIOTECZCE?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. CZY SAMI CZYTAMY KSIĄŻKI? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. JEŚLI NIE TO DLACZEGO? JEŚLI TAK TO JAKIE?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. CZY CZYTAMY DZIECIOM?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. CZY MAMY SPECJALNĄ PORĘ W DOMU PRZEZNACZONĄ NA CZYTANIE? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. CZY DZIECI LUBIĄ OGLĄDAĆ OBRAZKI I CZYTAĆ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. JEŚLI TAK TO ILE CZAS DZIENNIE SPĘDZAJĄ Z KSIĄŻKAMI? (POZA PODRĘCZNIKAMI) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. CZY ODWIEDZAMY Z DZEĆMI BIBLIOTEKĘ MIEJSKĄ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ZAD. 2  

PRZECZYTAJ O ZASADZIE 3-6-9-12.  

A MOŻE JUŻ JĄ ZNASZ?  

ZWERYFIKUJ CZY DOSTĘP DO MULTIMEDIÓW JEST W WASZYM DOMU REALIZOWANY NA 

KSZTAŁT PODOBNY DO TEJ ZASADY. 

Zasada 3-6-9-12 precyzuje, przed jakim wiekiem nie powinno się wprowadzać jakiego 
rodzaju ekranu. Została stworzona w 2011r. przez Serge’a Tisserona (francuskiego 
psychologa i psychiatrę) 

TELEWIZJA PO TRZECIM ROKUŻYCIA 

– 3 lata – oglądanie telewizji po trzecim roku życia. Przed ukończeniem przez dziecko 3 roku 
życia oglądanie bajek  i TV nie przynosi dziecku korzyści, bo nie odróżnia ono rzeczywistości 

od fikcji. W tym wieku bowiem tworzy ono własne punkty orientacyjne związane z 
czasem i z przestrzenią. Dzieje się to dzięki słuchanym bajkom i historiom, które 
dorośli mu czytają i opowiadają. Spędzanie czasu przed ekranem może utrudnić 



dziecku spontaniczne interakcje z otoczeniem. A to właśnie one pomagają mu w poznawaniu 
świata. 

GRY KOMPUTEROWE PO SZÓSTYM ROKU ŻYCIA 

- 6 lat – gry komputerowe po 6 roku życia. Gry komputerowe przed osiągnieciem tego wieku 
zmniejszają kreatywność dziecka i hamują rozwój jego wyobraźni.  

INTERNET PO DZIEWIĄTYM ROKU ŻYCIA 

- 9 lat - Internet niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, nie tylko dla dzieci. Przed 9 rokiem 
życia dziecko nie jest gotowe, żeby stawić czoło ilości informacji, które może w nim znaleźć. 
Dlatego należy wyjaśnić mu trzy podstawowe pojęcia związane z siecią. Wszystko, co 
umieścimy w Internecie, zostanie tam na zawsze, każdy może mieć do tego dostęp i nie 
wszystkie informacje w Internecie są prawdziwe.  

WŁASNY SMARTPHONE PO 12 ROKU ŻYCIA 

-12 lat – dziecko nie powinno mieć własnego smartphona ani komputera przed ukończeniem 
12 roku życia. Szczególnie ze względu na nieograniczony dostęp do Internetu i do portali 
społecznościowych. Tak więc tym wieku należy ustalić zasady korzystania z sieci, ale pod 
nadzorem rodziców i jedynie w określonych momentach dnia. 

       (źródło: wychowanietoprzygoda.pl) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZAD.3  

PRZEJRZYJ WASZĄ I DZIECIĘCĄ BIBLIOTECZKĘ. 

Może macie w niej książki, do których nawet nie zajrzeliście? 

A może jest wyjątkowo uboga i trzeba uzupełnić ją o odpowiednie do wieku pozycje? 

Mamy na rynku ogromny wybór wspaniałych książek z pięknymi ilustracjami. Mądrych i 

pouczających historii. Naprawdę świat książek nie kończy się jedynie na baśniach Andersena 

i wierszach Tuwima. Warto wymieniać się nimi nawet ze znajomymi, żeby były w obiegu. Nie 

musimy wydawać od razu majątku na książki nowe, mnóstwo leży w naszych domach 

zapomnianych, odłożonych, a mogłyby posłużyć innym!  

A może nasze dzieci nie umieją jeszcze czytać?  

Wcale nie muszą umieć czytać, by sięgać po nie! Na początku dla młodsze dzieci świetnie 

uczą się, poznają świat właśnie przeglądając książeczki z obrazkami.  

- Wyrzuć książki kompletnie zniszczone i nie nadające się do naprawy.  



- zdatne do naprawy sklej lub przygotuj z nich materiał na prace plastyczne (ja tak robię). Z 

książek o miękkim papierze, które już pierwszy żywot mają za sobą wydobywam drugi: 

wycinam ilustracje, które służą nam do kolażu. 

- przejrzyj książki, które macie, wydaj te, których nikt już nie czyta 

- zachowaj te, które są nagrodami, pamiątkami 

- zrób listę brakujących Twoim zdaniem i staraj się uzupełniać co jakiś czas (nowy nabytek – 

większe zainteresowanie)  

          POWODZENIA!  

                        Paulina 

         

  

 

 


