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dzisiaj?

niedziela
Znajdź swój ulubiony
przepis na ciasto.
Przeczytaj go, a następnie
upiecz ciasto.

Wybierasz się na biwak?
Czytaj w namiocie, na trawie,
na piasku albo na skałce.

Przeczytaj historyjkę
o duchach.

Co czytasz?
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

Wybierz się do biblioteki.
Czym się interesujesz?
Czy są w bibliotece
książki na ten temat?

Czytaj na dworze,
w domu, na górze
lub na dole.

Przeczytaj książkę
o górach lub plaży.
Fajnie się wybrać
na wycieczkę w góry
albo na plażę.
Czy coś, o czym
przeczytałeś w tej
książce można znaleźć
w górach lub na plaży?

Weź plastelinę
i ulep z niej literki.

Przeczytaj książkę
o Islandii.

Masz jakieś zwierzę
w domu lub może
znasz kogoś, kto je ma?
Czytaj kotkowi, pieskowi
i innym zwierzaczkom.

Posłuchaj audiobooka.

Czytaj przy latarce,
pod kocem lub
w śpiworze.

Zrób słownik albo
książeczkę o alfabecie.
Przeczytaj książkę
W czasie wakacji zapisuj w
razem ze swoim
niej słówka lub literki.
najlepszym przyjacielem
Czy potrafisz znaleźć słowa
lub przyjaciółką.
o podobnym znaczeniu?
Czy są książki o przyjaźni?

Przygotuj w domu
Zaśpiewaj książeczkę!
przytulny kącik czytelniczy
Zaśpiewaj
wszystkie słowa
z pufami, kocem i z twoimi
z
całej
książeczki.
ulubionymi książkami.

Przeczytaj książkę
o twoim ulubionym
zwierzęciu.

Masz rodzinę w jakimś innym
miejscu na Islandii
albo może za granicą.
Poczytaj im przez
Skype lub Facetime.

Przeczytaj książkę,
która cię rozśmieszy,
zadziwi lub wzbudzi
sympatyczne uczucia.

Przeczytaj tomik
wierszy – napisz
wiersz.

Prowadź latem dziennik.
Opisz i narysuj
swoje przeżycia.

Przeczytaj powieść.

Przeczytaj książkę
o twoim ulubionym sporcie.
Stań na głowie
i wyrecytuj wiersz.

Nudzisz się czasem
w samochodzie,
w czasie podróży?
Czytaj, śpiewaj albo
słuchaj audiobooka.

Wykonaj książeczkę
obrazkową na temat twoich
wakacji. Rób w trakcie
wakacji zdjęcia i pisz
historyjki z nimi
związane.

Przeczytaj książkę
o owadach lub pająkach.
Odsuń kamień,
może tam kryje się
tajemniczy owad.

Czytaj książeczkę
o literkach alfabetu.
A o czym opowiada
twoja literka?
Która to literka alfabetu?
W jaki sposób ją piszemy?

przez lupę

Wybierasz się latem
zagranicę?
Przeczytaj książkę
o kraju,
do którego jedziesz.
Czytaj mapę.

Napisz historyjkę
i przeczytaj ją na głos.

Chodzisz czasem do
sklepu na zakupy?
Pomóż rodzicom przy
sporządzaniu listy zakupów.
A czy potrafisz przeczytać
ją na głos w sklepie?

Poproś mamę lub tatę
o wybranie książki
i przeczytajcie ją razem.

Odwiedź bibliotekę!
Osoby wieku 17 lat i
młodsze wypożyczają
bezpłatnie.

