Biblioteka poleca dla najmłodszych

Bajki po angielsku: czytanki po angielsku i bajki do oglądania
Dlaczego warto czytać bajki po angielsku?
Bajki po angielsku pomagają dziecku osłuchać się z językiem. W naturalny sposób
przyzwyczajają je do obcej mowy, uczą jej brzmienia, rytmu. Intuicyjnie i nieświadomie
przyswaja nowe słownictwo.
Jakie bajki po angielsku wybrać, żeby mieć pewność, że zainteresują dziecko? Poniżej
znajdziecie 5 propozycji. Dużą zaletą tych książeczek jest ich uniwersalność - sprawdzą się
zarówno w przypadku dziewczynek, jak i chłopców.
Bajki po angielsku do czytania
First Picture Action Rhymes

Autor: materiały prasowe

“First Pictures Action Rhymes” to popularna książeczka z rymowankami i wyliczankami dla
dzieci. Jej ogromną zaletą są piękne ilustracje, które wzbudzają zainteresowanie dziecka.

Lift-the-flat Shapes

Autor: materiały prasowe

“Lift-the-flat Shapes” to bardzo ciekawa książeczka, która zachęca dziecko do aktywności.
Zawiera mnóstwo okienek, pod którymi zostały ukryte przedmioty, owoce, zwierzątka,
kształty, liczby. Dziecko musi je właściwie nazwać. Nad tą książką można spędzić godziny!

First Sticker Book. Animals

Autor: materiały prasowe

"First Sticker Book. Animals" to fajna edukacyjna książeczka, dzięki której dziecko uczy się
nazw zwierząt. Przy okazji można mu również opowiadać o tym, gdzie mieszkają
poszczególne gatunki, w jakich warunkach żyją.

Firts hundred words

Autor: materiały prasowe

"First hundred words" zawiera opowiastki z życia codziennego, które uczą dzieci
podstawowych słów. Scenki ilustrują codzienne czynności wykonywane w domu, na
spacerze. Ciekawa książeczka, która rozbudza wyobraźnię.

Doggies. A counting and barking book

Autor: materiały prasowe

“Doggies. A counting and barking book” to książeczka dla najmłodszych, która opiera się
na bardzo prostym pomyśle. Na każdej stronie znajduje się jeden piesek więcej. Każde
zwierzę jest inne i każde inaczej szczeka. Wspólne czytanie tej bajki po angielsku zapewni
wam mnóstwo radości!

Bajki po angielsku do oglądania
Czytanie bajek po angielsku dobrze jest uzupełnić również oglądaniem bajek. Krótkie
animacje znajdziesz za darmo na YouTubie. Jakie bajki po angielsku do oglądania warto
włączać dzieciom?
Peppa Pig
Bajkę o Śwince Peppie kochają wszystkie dzieci. Bajka opowiada o życiu rodziny świnek i ich
przyjaciół. Na YouTubie znajdziecie odcinki w oryginalnej wersji językowej. Ich oglądanie w
naturalny sposób pomoże przyswoić poprawną wymowę.
https://www.youtube.com/watch?v=uQrRupMQWMk
Simple Songs
Seria piosenek do nauki, która w szybki sposób uczy dzieci nowego słownictwa. Krótkie
historie, przyjemna muzyka zachęcają dzieci do aktywności.
https://www.youtube.com/watch?v=ufbOHl1mmYk
Sarah and Duck
Seria bajek o Sarze, która przeżywa różne przygody ze swoją kaczką. Język angielski jest tu
na bardzo dobrym poziomie - bajka zresztą została przygotowana dla BBC. Prosta grafika
pozwala w pełni skupić się na nauce języka.
https://www.youtube.com/channel/UC3OUMU3s7Oy6Ta0wnpZFBWw

Martha Speaks
Bardzo ciekawa bajka, która pomaga w nauce mówienia. Jej bohaterem jest piesek, który
uczy się mówić tuż po tym, jak zjadł zupę z alfabetu. Bajka pozwala szybko przyswoić nowe
słowa
https://www.youtube.com/watch?v=p7p3NZzkHao

Polecam również Kanał Little Fox, na You Tubie, znajdziecie tam Państwo wiele bajek dla
najmłodszych np.;
Best Kids Songs Top 5 | By Little Fox pięć bajek rymowanek śpiewanych po angielsku
https://www.youtube.com/watch?v=9BfeKp2EChE&t=9s
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