
Seria książek „Czytam sobie” 

Seria “Czytam Sobie” wydawnictwa Egmont została zaplanowana z ogromnym 

rozmachem jak na nasz mały rynek książki dla dzieci. Jej ideą jest zachęcenie 

najmłodszych do samodzielnego czytania poprzez pokazanie, że czytanie to dobra 

zabawa. Kluczem do tego mają byd specjalne książki dostosowane do możliwości 

początkujących czytelników. Zarówno seria, jak i towarzysząca jej akcja odniosły 

pełny sukces, czego dowodzi fakt, że od 2013 roku wciąż wydawane są kolejne 

tytuły. 

Zjawisko niemal niespotykane – książki miały swoje reklamy w telewizji, co więcej, 

wzięli w nich udział znani i lubiani aktorzy i pisarze. Same reklamy były naprawdę 

świetne. Ale co ważniejsze – Egmont zaprosił do współpracy autorów i ilustratorów 

z naprawdę najwyższej półki, dzięki czemu mamy do czynienia z literaturą na 

wysokim poziomie, a nie nudnymi czytankami zlepionymi z przypadkowych słów. 

Niezwykle ważny jest przemyślany podział serii na trzy poziomy, w zależności od 

stopnia zaawansowania w samodzielnym czytaniu. 

Poziom pierwszy: „Składam Słowa” 

Od 150 do 200 wyrazów w tekście, 23 podstawowe litery. Tekst jest tak napisany, 

że nie ma w sobie liter ze znakami diakrytycznymi oraz dwuznaków, bo są zbyt 

trudne na początek. Książki zawierają także dwiczenia głoskowania. 

Poziom drugi: „Składam Zdania” 

Od 800 do 900 wyrazów w tekście, 23 podstawowe litery i „h” oraz dwiczenia 

sylabizowania. Zdania w książkach z tego poziomu są nieco dłuższe, niektóre są 

złożone. Występują elementy dialogów. 

Poziom trzeci: „Połykam Strony” 

Od 2500 do 2800 wyrazów w tekście, użyte zostały już wszystkie litery, zdania są 

dłuższe i bardziej złożone, a na koocu zamieszczono alfabetyczny słownik trudnych 

wyrazów. 



Dlaczego warto czytad? 

Czytanie stymuluje mózg do pracy, podnosi poziom inteligencji i empatii, pobudza 

wyobraźnię, relaksuje. Sprawne czytanie jest kluczem do sukcesów w nauce. Ale to 

także po prostu świetna zabawa! Dlatego tak ważne jest, żeby dzieci uczące się 

czytad miały dostęp do interesujących i atrakcyjnych treści dostosowanych do ich 

poziomu rozwoju. 

Wspierajmy dzieci w rozwoju, pomagajmy im ze wszelkich sił, by wzbogacały 

słownictwo, poprawnie posługiwały się językiem polskim, uczyły się nowych rzeczy, 

poznawały za pomocą literek świat. To najwspanialsza przygoda! Początkujący 

czytelnik i seria Czytam sobie to idealne połączenie, dziecko poznaje literki, słowa, 

zdania, ogląda obrazki. Język w tych książeczkach jest przystępny, historyjki 

zabawne i interesujące. Warto czytad. Naprawdę. I to my, dorośli, mamy ogromny 

wpływ na to, czy nasza pociecha zacznie czytad, czy nie.  

Wiecej na stronie: http://czytamsobie.pl   

 

 

  

 


