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Przekonanie, że książka "uczy, bawi 
i wychowuje" wywiera wpływ na kształtowanie 

czynnej postawy czytelniczej, a jednym ze 
sposobów jej kształtowania jest urządzenie 
w sali przedszkolnej "kącika czytelniczego".

 



W każdej grupie wiekowej założone są     
kąciki czytelnicze.

 kącik czytelniczy
 dzieci 5-6 letnich

 

kącik czytelniczy
 dzieci 3-4 letnich



W grupie 3 i 4- latków kącik czytelniczy zawiera od kilku do kilkunastu 
pozycji. Ze względu na fakt, że dzieci w tym przedziale wiekowym lubią 
oglądać te same książeczki, warto więc umieścić kilka egzemplarzy tej 
samej pozycji. Ułatwi to dzieciom kontakt słowny w czasie wymiany uwag 
na temat danej książki.
 W kąciku najmłodszych przedszkolaków powinny znajdować się 
egzemplarze z przewagą ilustracji nad tekstem. Ilustracja jest bowiem 
bardzo ważnym elementem książki dla dzieci. Jej rola jest tym większa, 
im młodszy jest odbiorca.



W starszych grupach wiekowych rola kącika czytelniczego nabiera 
większego znaczenia. Dzieci orientują się już, że w książkach można 
znaleźć odpowiedzi na różne pytania, że oprócz ilustracji zawierają 
one ciekawy i często zabawny tekst.
Kącik książki w grupie sześciolatków pełni ważną rolę w rozwijaniu 
umiejętności czytania. Dzieci nie tylko proszą nauczycielkę 
o przeczytanie, ale często samodzielnie próbują odszukać w tekście 
znaną literkę lub przeczytać łatwy wyraz.



 

Kąciki czytelnicze



Kącik czytelniczy powinien stanowić miejsce uzewnętrznienia 
dziecięcej ekspresji i refleksji wywołanych treścią lektury. 
Wyrazem ich będą kukiełki, pacynki oraz prace plastyczne 

dzieci.

Teatrzyk kamishibai Zabawy w teatr



1. Wiersze do rysowania: 
- to forma ćwiczeń, która pobudza procesy poznawcze, np. spostrzeganie, 

myślenie, uwagę, a także wzmacnia motywację do czynności 
grafomotorycznych.

- to rysunki, których powstawaniu towarzyszą rymowanki, opisujące powstający 
obraz.

- stanowią formę relaksu dla dzieci nadpobudliwych, jak również pobudzają 
dzieci zahamowane.

2. Układanie tekstów prostych bajek:
- dzieci samodzielnie opowiadają bajki dla kolegów i koleżanek z innych grup.
3. „Starsi młodszym”:
- 6- letnie przedszkolaki czytają krótkie wierszyki dzieciom z młodszych grup.
 W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „Starszaki 

czytają Maluszkom” dzieci z grup starszych czytały maluchom wiersz Juliana 
Tuwima „Lokomotywa”.

4. „Przedszkolny dzień książeczki” : przynoszenie do przedszkola na jeden 
dzień ulubionej książki.

Zabawy z książką:



KĄCIK CZYTELNICZY W HOLU 
GŁÓWNYM PRZEDSZKOLA



 To miejsce, w którym:
 - rodzice, dziadkowie czytają książki po 

odebraniu dziecka z przedszkola;
 - odbywały się akcje zbiórki książek na 

terenie przedszkola „Podziel się książeczką”, 
„Wielka Zbiórka Książek” dla bibliotek              
     w szpitalach;

 - utworzono przedszkolną wypożyczalnię 
książek „Książeczka na weekend”.

KĄCIK CZYTELNICZY W HOLU 
GŁÓWNYM PRZEDSZKOLA



KĄCIK CZYTELNICZY W HOLU 
GŁÓWNYM PRZEDSZKOLA



,,Klub Motyli Książkowych’’ 
– ZAJĘCIA Z CZYTELNICTWA

W ramach zainteresowania przedszkolaków 
książką powstał w przedszkolu klub miłośników 

literatury dziecięcej.



 W ramach działań klubu zorganizowano:
 1. Akcję ,,Polak Mały’’  w ramach działań zorganizowanych 

w ,,Roku dla Niepodległej’’- dzieci 6 - letnie 
czytały ,,maluszkom’’ wybrane wiersze patriotyczne .

  
 

„Klub Motyli Książkowych”



 2. ,,Zabawy w teatr" – spotkanie czytelnicze 
Spotkanie z przedstawicielką Miejskiej Biblioteki w Giżycku 
w ramach którego odbyły się różnorodne zabawy związane 
z teatrem. Przedszkolaki włączając się w akcję ,,Cala Polska 
czyta dzieciom " słuchały bajek czytanych przez pracownika 
biblioteki. 

„Klub Motyli Książkowych”



 3. ,, Zaświeć na niebiesko ’’ -  3  kwietnia (każdego roku) - 
przedszkole brało udział w akcji. Przedszkolaki i nauczycielki na 
znak solidarności ubrani byli na niebiesko. Nauczycielki czytały 
dzieciom opowiadania na temat autyzmu, np. „Kosmita” R. 
Jędrzejewska - Wróbel, „Sówka Kamila” Paweł Księżyk, „Czarodziejka” 
J. M. Chmielewska.

„Klub Motyli Książkowych”



 4. ,, Międzynarodowy Dzień Książki’’- uczniowie z  I Liceum 
Ogólnokształcącego przeczytali dzieciom z każdej grupy wiekowej 
wybrane, ulubione i najbardziej  znane  bajki.

„Klub Motyli Książkowych”



 5. W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
została zorganizowana wystawa prac plastycznych pt. ,,Moja 
ulubiona bajka’’.

„Klub Motyli Książkowych”



Przedszkolna biblioteka dla kadry 
pedagogicznej



W przedszkolu istnieje biblioteka dla rady pedagogicznej. 
Zawarte w niej publikacje mają formę materiałów gotowych 
do wykorzystania podczas pracy z dziećmi (zabawy, gry, 
ćwiczenia, karty pracy, plakaty, nagrania audio itp.). 
Z książek mogą korzystać nauczyciele, pedagodzy, 
psychologowie i terapeuci.



  

Dziękujemy za uwagę 
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