
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019

spacechase.org.uk

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Zapraszamy do 
Summer Reading Challenge

Informacje 
dla rodzin

Polish

Ilu
st

ra
cj

e:
 ©

 A
da

m
 S

to
w

er
, 2

01
9

Zd
ję

ci
a:

 ©
 D

av
e 

W
ar

re
n,

 2
01

9 
dl

a 
Th

e 
R

ea
di

ng
 A

ge
nc

y



Zaproś swoje dzieci do świata wyobraźni i przygody w bibliotece. 
Dołącz do tegorocznego Summer Reading Challenge, 
a my pomożemy Twoim dzieciom przekonać się do książek!

Summer Reading Challenge – BEZPŁATNIE w lokalnej bibliotece
Coroczna zabawa Summer Reading Challenge organizowana jest w bibliotekach 
i ma na celu zachęcenie dzieci w wieku 4–11 lat do czytania dla własnej 
przyjemności w okresie wakacyjnym, kiedy z powodu długiej przerwy szkolnej 
może dochodzić do utraty umiejętności czytania i pewności siebie. Każdego roku 
króluje inny temat przewodni i niezależnie od tego, czy dziecko jest zapalonym 
czytelnikiem, czy też dopiero zaczyna, zabawa skutecznie pobudzi jego wyobraźnię. 

Badania pokazują, że uczestnictwo w zabawie daje dzieciom poczucie prawdziwego 
osiągnięcia, a wielu nauczycieli potwierdza, że uczestniczące dzieci po powrocie 
do szkoły wykazują większy entuzjazm i przekonanie do czytania.

Odwiedź stronę dotyczącą zabawy i sprawdź świetną Wyszukiwarkę Książek 
www.summerreadingchallenge.org.uk

Czas dla rodziny
Zabawa stanowi świetną okazję, 
by w gronie rodzinnym porozmawiać 
o książkach. Czytanie jest dobre dla 
wszystkich! Nie odczuwaj winy, jeśli 
lubisz usiąść z książką czy gazetą 
w dowolnym języku, bo dajesz tym 
dobry przykład – dzieci będą Cię 
naśladować!

„Poczułem się 

pewniej, ponieważ 

przeczytałem wiele książek, 

które były znacznie dłuższe 

od tych, które przeczytałem 

wcześniej. Naprawdę 

polubiłem czytanie!”
Dziecko

Jak to działa
Zabawa jest całkowicie bezpłatna. Aby wziąć w niej udział, dzieci 
zapisują się w bibliotece i tam otrzymują album kolekcjonera, aby 
prowadzić kronikę swojej podróży po Summer Reading Challenge. 
To nie jest praca domowa ani zawody, ale osobiste wyzwanie 
z naklejkami i innymi zachętami, wykorzystującymi dziecięcy 
instynkt zbieracza.

Dla wszystkich dzieci 
Jeśli drukowane książki będą zbyt trudne 
lub w przypadku dzieci niedowidzących, dostępne 
są alternatywne możliwości: 

Bezpłatne Usługi biblioteczne RNIB (oferujące książki 
zapisane alfabetem Braille’a, z dużym drukiem 
i w wersji audio) umożliwiają wypożyczanie książek 
z okazji Summer Reading Challenge, a także w ciągu 
całego roku. Pomoc można uzyskać w bibliotece.

„Kapitalny sposób, by zachęcić dzieci 
do czytania  

w wakacje.”Rodzic

Poznaj swoją bibliotekę 
Gdy dzieci są zajęte w bibliotece, masz 
dobrą okazję, by zapoznać się z ofertą 
dla dorosłych: od grup czytelniczych, 
zajęć czytania i pisania, do warsztatów 
rękodzieła i bezpłatnego dostępu 
do komputerów. To Twoja biblioteka, 
skorzystaj ze wszystkich oferowanych 
możliwości! 
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Dzieci w wieku 4–11 lat zapisują się w swojej lokalnej bibliotece. 
Wiele bibliotek oferuje także zajęcia przedszkolne dla młodszych dzieci.

Dzieci mają za zadanie przeczytać co najmniej 6 wybranych przez 
siebie książek w czasie wakacji, a po drodze zbierają bonusy dla 
zachęty. Personel i młodzi wolontariusze służą swoją pomocą!

Dzieci, które ukończyły 
zabawę, otrzymują świadectwo 
i/lub medal.

Na stronie summerreadingchallenge.org.uk dzieci 
mogą użyć Wyszukiwarki Książek, aby udostępniać 
i otrzymywać propozycje książek.
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