
 
 

Drodzy Rodzice, jak dobrze wiecie, w Przedszkolu naszym realizowany jest program 

„Mały czytelnik”. Głównym jego celem jest czytanie dzieciom 20 minut dziennie – 

codziennie. Aby Państwa odciążyć zachęcamy do skorzystania z propozycji znanej 

aktorki Katarzyny Zielińskiej.  

nauczycielki z gr. Krasnale  

Elżbieta Gryza i Iwona Kowalczyk 

  

Katarzyna Zielińska to polska aktorka i mama dwóch synów Henryka i Aleksandra. Jako 

mama doskonale wie, jak trudno skutecznie zająć czymś dziecko, aby się nie nudziło                 

w domu. Aktualnie z powodu panowania koronawirusa wszystkie szkoły i przedszkola są 

zamknięte. Kasia postanowiła pomóc rodzicom i zająć czymś ich dzieci. Zorganizowała akcję 

polegającą na czytaniu książek przez znane osoby. 

 

Pomoc dla rodziców w czasie pandemii 

http://audycje.tokfm.pl/prowadzacy/Hanna-Zielinska/49


 

Na swoim instagramie https://www.instagram.com/p/B93oKi-hHkI/ opublikowała post,                   

w którym opisała autorską akcję:  „W telefonie, na tablecie ciotka z wujkiem bajki plecie”. 

Napisała: „Kochani, tak jak obiecałam, startuję, a raczej startujemy z akcją dla wszystkich 

rodziców, którzy chcą w tym teraz trudnym czasie odetchnąć w domu, choć na chwilę od 

swoich pociech. Podzwoniłam po super ludziach i nawet chwili się nie wahali, żeby dołączyć 

do akcji".  

 

W akcji zorganizowanej przez aktorkę wezmą udział: 

 

 Mela Koteluk, 

 Natalka Kukulska, 

 Marta Żmuda Trzebiatowska, 

 Ania Dereszowska, 

 Basia Kurdej Szatan 

 Michał Piróg. 

 

Harmonogram czytania bajek dla dzieci 

 

W środę i w piątek między godziną 15.30 a 19.00 aktorzy, aktorki, piosenkarze, piosenkarki 

włączą się do akcji, dzięki swoim instastory live i będą czytali bajki. Co pół godziny będzie 

czytała inna osoba. Oto rozpiska godzinowa: 

 

 15.30 Mela Koteluk 

 16:00 Ania Dereszowska 

 16.30 Basia Kurdej 

 17:00 Michał Piróg 

 17.30 Natalka Kukulska 

 18:00 Marta Zmuda 

 18.30 Kasia Zielińska 

 

Każda z osób wybrała sobie sama swoje, ukochane bajki.  

 

Aktorka dodała: 

Wiem, że w tym trudnym czasie, każdy z nas potrzebuje chwili dla siebie. Rodzice, 

wystarczy ze włączycie nas na telefonie lub ipadzie, przygotujecie jakąś drobną 

przekąskę dla swoich maluchów, posadzicie je w wygodnym miejscu. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/B93oKi-hHkI/

