
REKOMENDACJA 

 Czasopismo „Kumpel”  

Pismo ukazuje się od roku 2004 i zostało wyróżnione w konkursie ŚWIAT 

PRZYJAZNY DZIECKU organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.  

1. Zadanie na rozgrzewkę i strefa śmiechu – uczniowie mogą rozruszać 

szare komórki i pogłówkować rozwiązując dostosowane do wieku polecenia, 

lub poprawić sobie nastrój czytając zabawne żarty. 

2.  Mówię poprawnie – nasz ulubiony dział, w którym Ada – główna bohaterka i 

przewodniczka po „Kumplu” w kontekście codziennych, prostych 

sytuacji  wyjaśnia znaczenia stosowanych często powiedzeń (np. leżeć do 

góry brzuchem, kocia muzyka, stroić się w cudze piórka, wiercić komuś 

dziurę w brzuchu). 

3. Zagadkowo – kolejny fascynujący dział odkrywający przed dziećmi to 

wszystko co dzieje się w ludzkim ciele i otaczającym nas świecie (np. skąd 

bierze się czkawka, skąd wzięły się bursztyny, co Twój pokój mówi o Tobie, 

jak to było na turnieju rycerskim). 

4. Kombinuj z Adą lub Kombinuj z Kumplem – ciekawe, kreatywne zadania do 

rozwiązania, wspomagające jednocześnie prawidłowe zachowania np. 

poprzez wybranie przedmiotów niezbędnych do bezpiecznej jazdy na 

rowerze, a ponadto zabawy w układanie liczb w odpowiednim porządku, 

rebusy i wiele innych. 

5. Zwierzakowo – ciekawostki z życia zwierząt i fascynujące informacje o 

nich ukazane w bardzo przystępny sposób, tak że z pewnością wiele z nich 

zostanie w głowach naszych pociech na długo (np. co jedzą hipopotamy, 

kiedy uczą się pływać, jak śpią żyrafy i o co chodzi z ich plamkami). 

6. Piszę poprawnie – ważny dział pomagający dzieciom zmierzyć się z trudami 

gramatyki i ortografii. Mogą rozwiązywać krzyżówki,  uzupełniać teksty, a 

na końcu sprawdzić czy dobrze im poszło. Czasami trzeba także pokręcić 

kartką w kółko i śledzić wyrazy z daną literą. Taki sposób utrwalania 

wiedzy lubimy najbardziej! 

7. Jak to zrobić – świetna podpowiedź na mądre spędzenie wolnego czasu. 

Autorzy podają tu dokładne przepisy na wykonanie przydatnych gadżetów, 

lub zamieszczają przepisy na pyszności! My niedawno robiliśmy smakowite 

muffiny z borówkami amerykańskimi – wyszły obłędne. Znajdziecie tu 

pomysły na wykonanie ramki na zdjęcie, czy instrukcji jak posprzątać swój 

pokój – wielu osobom temat zapewne bardzo przydatny. 



8. Jestem bezpieczny w cyberprzestrzeni – bardzo potrzebny we 

współczesnym świecie temat o tym jak z uwagą i roztropnością korzystać z 

nowinek technologicznych. Jak nie marnować czasu w sieci, jak zachować 

umiar i jak dobrze wykorzystać to co daje nam nauka. Ponadto jak chronić 

się przed przemocą w sieci, oraz gdzie szukać bezpiecznych stron. Ten 

dział to duża pomoc także dla rodziców, którzy znajdą tu wiele cennych 

informacji i podpowiedzi z adresami przydatnych i w pełni bezpiecznych 

stron. 

9. Gra planszowa – pomysłowe, kolorowe, wygodne do wyrwania i np. 

zalaminowania gry do których z przyjemnością wracamy. Świetna 

propozycja na długą przerwę w szkole, czy na deszczowe popołudnie w 

domu. Nauka poprzez zabawę jest najprzyjemniejszym rozwiązaniem, a 

dzięki grze o znakach drogowych zasady poruszania się na drodze moje 

dzieci opanowały już do perfekcji. 

10. Test kompetencji dla trzecioklasistów – wygodna forma małego zeszytu, a 

w nim wszystko co potrzebne do utrwalenia wiedzy i sprawdzenia swych 

wiadomości. Zabawna forma i różna tematyka (moje ciało, droga, ruch to 

zdrowie i wiele innych). 

11. Komiks – to za czym moi czytelnicy przepadają! Pełne przygód opowieści z 

serii „ADA, JUNIOR I PIRAT”. Taka forma lektury zachęci do czytania 

nawet te dzieci, które na co dzień stronią od książek. 

12. Plakat – jakież dziecko nie lubi takiej formy dekorowania pokoju? U nas 

wystroje ścian zmieniają się często za sprawą plakatów właśnie. Pokaźna 

kolekcja córki rozrasta się co miesiąc. Można je także wykorzystać do 

szkolnych gazetek, czy zbierać w segregatorze. 

13. Recenzje książek – to co każdy miłośnik literatury lubi najbardziej! 

„Kumpel” dobrze zna się na pięknych i wartych uwagi książkach, dlatego 

znajdziecie tu polecenia prawdziwych perełek, które warto przeczytać. 

 

ŹRÓDŁO: https://kumpel.com.pl/ 

 

    

https://kumpel.com.pl/


National Geographic Odkrywca 

Jak to się dzieje, że dzięki zwierzakom wracamy do zdrowia? Jakie zwyczaje dotyczące 

nadawania imion panują na świecie? National Geographic Odkrywca to jedyny na rynku 

polsko-angielski magazyn popularnonaukowy dla dzieci w wieku 8-12 lat. Piękne zdjęcia i 

fascynujące artykuły o zwierzętach, przyrodzie, kosmosie, archeologii i historii. Ośmiela 

dzieci do czytania w języku angielskim, rozwija zainteresowania i ćwiczy czytanie ze 

zrozumieniem w języku polskim. To mądra lektura, która przynosi satysfakcję ze zdobytej 

wiedzy. 

 ŹRÓDŁO: https://sklep.nowaera.pl/product/sp-ngodkr-kl-4-6-2018-nr55-023823 

 

"Świerszczyk" magazyn dla dzieci 

„Świerszczyk” uczy kojarzenia faktów, porównywania i wnioskowania, rozwijania 

myślenia przyczynowo-skutkowego, kształtowania nawyku uważnego czytania. To 

kompetencje niezbędne na każdym etapie edukacji i na każdym etapie życia. 

W szkole przydają się nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także podczas 

rozwiązywania zadań z tekstem, ćwiczeń czy rozwiązywania testów. W dorosłym 

życiu pomagają klasyfikować informacje, zrozumieć różnego typu komunikaty czy 

instrukcje.  

W „Świerszczyku” za naukę tych kompetencji przede wszystkim są 

odpowiedziane rubryki Wielkie czytanie i Prawda czy fałsz. Pierwsza to 

miniksiążeczka w czasopiśmie. Kilkustronicowa bogato ilustrowana opowieść, 

która przyzwyczaja dzieci do dłuższych form, z którymi zetkną się w przyszłości. 

Druga to sposób na sprawdzenie, czy nie przegapiło się czegoś, czytając Wielkie 

czytanie. A warto uważać na każde słowo, bo, jak mawia Świerszczyk Bajetan, 

„każda baśń jest świetna jako taka. I jako inna”. 

 ŹRÓDŁO: https://swierszczyk.pl/dlaczego-swierszczyk 
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„ABECADŁO”czasopismo dla dzieci 4-7 lat 

Każdy numer tego czasopisma to 26 stron zabawy połączonej z edukacją. 

Czasopismo jest bogato ilustrowane i posiada bardzo różnorodne zadania- nie ma 

tutaj mowy o nudzie, czy monotonni. Dzieci ćwiczą takie umiejętności jak 

czytanie, pisanie, rysowanie szlaczków, liczenie, język angielski, rozumienie 

różnych pojęć i wiele innych. Oprócz tego w każdym numerze znajdują się 

ciekawostki, zagadki, wierszyki, przepisy na pyszne dania, czy prace plastyczne. 

Ogromną zaletą tej gazetki jest fakt, że w środku nie ma ani jednej strony z 

reklamami, co niestety często się zdarza w innych dziecięcych czasopismach. 

ŹRÓDŁO: http://mama-filipka.blogspot.com/2019/07/miesiecznik-abecado-najlepsze.html 

 

   

                      

 

                                                  


