
Czytanie książek wspomaga rozwój, język i umiejętności 
społeczne Twojego dziecka

Twoje dziecko będzie się lepiej rozwijać, jeżeli będziesz 
śpiewać, mówić i czytać mu w swoim ojczystym języku

Czytaj i oglądaj książeczki z toreb Bookbug razem z 
dzieckiem i z pomocą obrazków opowiadaj historię w 
swoim ojczystym języku 

Bookbug to program Scottish Book Trust dla niemowląt i małych 
dzieci.

W
sz

yst
ko o programie Bookbug

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages



Torba z książeczkami dla niemowląt

Pielęgniarka środowiskowa wręczy tę torbę, 
kiedy Twoje dziecko będzie miało od 3 do 
5 tygodni.

Przytulcie się
Wspólne czytanie książki to 
doskonały moment na przytulanie. 
Dzięki temu dziecko będzie czuło się 
zrelaksowane, a bezpośredni kontakt 
niemowląt ze skórą rodziców może 
pomóc im w rozwoju.

Torba rodzinna dla pierwszaka

Personel szkoły wręczy tę torbę, kiedy 
Twoje dziecko rozpocznie naukę w 
pierwszej klasie.

Zaśpiewajcie razem 
piosenkę lub rymowankę
Słuchanie różnych dźwięków w 
piosenkach i rymowankach pomaga 
w rozwoju mowy i języka. Zachęcamy 
do wspólnego wykonania rymowanki z 
następnej strony. 

Torba z książeczkami dla maluchów

Pielęgniarka środowiskowa wręczy tę torbę, 
kiedy Twoje dziecko będzie miało od 13 do 
15 miesięcy.

Zrelaksujcie się i cieszcie 
wspólnymi chwilami
Jesteś najlepszą osobą, która może 
czytać książeczki, śpiewać piosenki 
i rymowanki z dzieckiem. Nie ma 
dobrych czy złych metod – zachęcami 
po prostu do tego, co jest dla 
Was najlepsze i sprawia najwięcej 
przyjemności.

Torba z książkami dla małych 
odkrywców

Personel przedszkola lub zarejestrowana 
opiekunka wręczy tę torbę, kiedy Twoje 
dziecko będzie miało 3 lata.  

Przeczytaj historię
Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć 
czytać swojemu dziecku. Dziecko 
uwielbia dźwięk Twojego głosu i 
przytulanie się do Ciebie, aby spędzić 
z Tobą wyjątkowe chwile.

Najlepsze wskazówki programu BookbugTorby Bookbug
Każde dziecko w Szkocji jest uprawnione do czterech darmowych toreb z książkami:

Torby z książkami w języku gaelickim są dostępne dla rodzin zainteresowanych tym 
językiem. Dla dzieci z dodatkowymi potrzebami w zakresie wsparcia dostępne są książki 
sensoryczne.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Zapraszamy na sesje Bookbug!
Zapraszamy maluchy z rodzicami na bezpłatne sesje z 
opowiadaniami, piosenkami i rymowankami, które odbywają się w 
lokalnej bibliotece lub w lokalu środowiskowym. Dostępne sesje 
online lub lokalne można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Mrugaj, mrugaj gwiazdko ma
Mrugaj, mrugaj gwiazdko ma,
Cudna jest uroda twa!
Leć wysoko w niebo leć,
Jak diamencik jasno świeć.
Mrugaj, mrugaj gwiazdko ma,
Cudna jest uroda twa!

Więcej piosenek i rymowanek dostępnych jest na naszej stronie internetowej i w aplikacji Bookbug:

Zaśpiewajcie razem rymowankę

scottishbooktrust.com/bookbug

Wysłuchajcie piosenki na naszej stronie internetowej:

scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle


