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Pierwszy Światowy Dzień Książki w 
Wielkiej Brytanii i Irlandii odbył się w 
1997 roku, aby promować czytanie dla 
zabawy. Jak wspomina założycielka 
Światowego Dnia Książki, baronessa 
Gail Rebuck: „Chcieliśmy zrobić coś, 
aby zmienić pozycję czytania, a nasze 
przesłanie jest takie samo dzisiaj jak 
wtedy – że czytanie jest zabawne, 
istotne, dostępne, ekscytujące i może 
zmienić życie ”. 

Światowy Dzień Książki nadal zachęca 
dzieci i młodzież do czytania dla 
przyjemności poprzez współpracę z 
autorami, ilustratorami, księgarniami 
i bibliotekami. Dzięki National Book 
Tokens wydawcy książek i księgarze, 
Światowy Dzień Książki, dystrybuuje 
obecnie ponad 15 milionów funtów 
żetonów książek na Światowy Dzień 
Książki wśród dzieci i młodzieży 
rocznie! 

 

Światowy Dzień Książki 
powstał, aby uczcić książki i 
autorów oraz zachęcić 
młodych ludzi do odkrywania 
przyjemności z czytania. W 
tym roku to wspaniałe 
wydarzenie obchodzi 25-lecie! 

http://www.sidmouthprimaryschool.co.uk/


Czytanie Biuletyn 

Światowy Dzień Książki wydanie 2022 

Dzieci z klas 6 napisały rekomendacje 
książek na podstawie książek 
wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Nie 
wiesz, co chcesz przeczytać? Rok 6 może 
pomóc! 

  

 

Skontaktuj się z nami 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące czytania, porozmawiaj z nauczycielem Twojego dziecka 
po szkole lub umów się na spotkanie za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Ewentualnie możesz 
poprosić o spotkanie z panem Wittsem lub panną Strachan, angielską prowadzącą. 

Digital Literacy na Światowy Dzień  
Książki 

Umiejętność korzystania z 
technologii cyfrowych w       
ramach Światowego Dnia 

Książki W     
ramach    
Światowego 
Dnia Książki 

 

Uczniowie klasy F2 byli ubrani, by              
zaimponować! 



W        
Sidmouth 
głównym 
tematem 
Świa-
towego 
Dnia 
Książki 
2022 było 

„Nazywasz się jak?”. autorstwa 
Kesa Graya i Nikki Dyson. 
Opowieść dotyczy zwierząt, które 
chcą zmienić swoje imiona,       
ponieważ uważają, że ich imiona 
są śmieszne! Po przeprow-
adzeniu badań dzieci ze      
zdumieniem odkryły, że to 
wszystko są prawdziwe 
zwierzęta! 

 Dzieci lubiły tworzyć własne 
przedstawienia zwierząt z 
opowieści. 
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Wzięliśmy udział w quizie, aby      
zobaczyć, co pamiętamy o 
zwierzętach z opowieści. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak dokładny jest ten rysunek 

kleszcza?! Świetna pisownia 

fonetyczna od Charliego (klasa 

Carle) 

— Nazywasz się jak? autorstwa Kesa Graya i Nikki 
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Uderz w pozę! Oto kilka fantastycznych kostiumów, które 
dzieci przyszły z okazji Światowego Dnia Książki! Cóż za 

wspaniały dzień – wszystko w imię opowieści! 
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