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Nasze przedszkole



Zainteresowanie czytelnictwem uwarunkowane 
jest dojrzewaniem całej osobowości .Dziecko 
aby dojść do etapu samodzielnego czytania 

musi przejść pewne etapy a mianowicie:



                                                                                           
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                                                                        
                                    

2. Słuchanie wierszy, opowiadań, bajek itp.

- czytanych przez nauczyciela

- czytanych przez starsze przedszkolaki



Rozbudzanie zainteresowań literaturą odbywa się 
z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy.

Mogą to być: 

Twórcze zabawy z lekturą w powiązaniu ze swobodną 
ekspresją muzyczną i ruchową.

Np.

1. „Snuj się, snuj bajeczko” 

– pod takim hasłem
odbyła się między przedszkolna zabawa literacka 

przygotowana przez nasze przedszkole. Były bajkowe 
zagadki, magiczny pokaz baniek, inscenizacja legendy 
mazurskiej „Król Sielaw” w wykonaniu dzieci.





2. „Rymuj z nami” 
– zabawa literacka z wierszem przygotowana przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Nasze przedszkole wystąpiło            z 

rymowanką „Mój język”



.
3. „Spotkanie z poezją”
 – zabawa literacka zorganizowana przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną  z okazji Dnia Dziecka w porcie Ekomarina. Nasze 
przedszkole wystąpiło z utworem „Dżungla”.





4. „Zabawy z książką”
 – kolejna zabawa literacka w porcie Ekomarina. Nasze 
przedszkole wystąpiło z wierszem Juliana Tuwima 
„Lokomotywa”





      

Słuchanie utworów literackich:

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odbyło się 
spotkanie z autorką książek dla dzieci  Panią Dorotą 
Gellner. Dzieci słuchały wierszy, opowiadań, bajek, 
rymowanek oraz piosenek, do których Pani Dorota Gellner 
napisała teksty.





Spotkanie z aktorem, pisarzem Zbigniewem 
Waszkielewiczem w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Pan Zbigniew – autor książek „Wujek Ziuniek na długie 
zimowe wieczory”, „Wujek Ziuniek – kopiuj, wklej” czytał 
przedszkolakom wiersze dla dzieci, opowiedział o pracy 

aktora, reżysera w teatrze.



     

Spotkanie z pisarką  Anną Świąc – autorką książki dla dzieci 
pod tytułem „Błękitna Kraina”.

Pani Ania przeczytała przedszkolakom fragment książki, 
dzieci poznały głównego bohatera Stefana i  jego przygody. 
W trakcie spotkania dzieci ilustrowały wysłuchane 
fragmenty utworu







  
Metodami rozwijającymi zainteresowania 

czytelnicze dzieci są:

-wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej





   
     .

- cykliczne spotkania czytelnicze z 
pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej



    
- cykliczne edukacyjne zajęcia czytelnicze 
w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

Na zajęciu „Pogotowie Literackie” - przedszkolaki 
dowiedziały się, że  „Serca dzieci biją do książek”.





    

     .

„O dzieciach, które kochają książki”- kolejne 
zajęcia czytelnicze w Powiatowej Bibliotece 

Pedagogicznej.



    

     .

Motylki w „Ogrodzie Dobrych Słów”-  zajęcia     
czytelnicze w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej.



  
- wycieczki do księgarni



       Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród 
dzieci następuje również poprzez 

udział w konkursach plastyczno-literackich.

- konkurs „Ilustracja do bajki”



                  
- powiatowy konkurs „Eko – Smok Wawelski”



          
- konkurs „Eko – Karoca  Kopciuszka”



- powiatowy konkurs „Legendy polskie”



        
Sposobem na rozwijanie edukacji czytelniczej 
jest również: 
1. Wymyślanie przez dzieci własnych tekstów 
baśni  i bajek.
W związku z tym zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs 
„Książeczka bajeczka”, który miał na celu promowanie 
czytelnictwa, rozwijanie twórczej aktywności i wyzwalanie 
radości z samodzielnie wykonanej książeczki.



     2. Udział w konkursie 
„Wielka Liga Czytelników”
Projekt promował czytanie 
książek. 
Przedszkolaki biorące 
udział w projekcie 
opracowały pamiętniki 
młodego czytelnika, w 
których znalazły się 
ilustracje do przeczytanych 
wspólnie z rodzicami 
książek.



                                                                                                                    
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                     

Kolejną metodą umożliwiającą przekazywanie treści 
literackich jest wykorzystanie teatrzyków do 
przedstawienia treści utworu:

Teatrzyk kukiełkowy

Teatrzyk pacynkowy



  

Obrazkowy teatrzyk 
Kamishibai



Do teatrzyku potrzebne są dwustronne plansze z 
obrazkami z jednej i tekstem z drugiej strony oraz 
drewniana witryna, w której są eksponowane plansze.



          
Czytanie jest wciąż kluczem do wiedzy.

Wielu ludzi, choć umie czytać, nie czyta. 
Dlaczego?

Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą 
powstać w przedszkolu.

Dzięki czytaniu przedszkolaki rozwijają 
wyobraźnię, wzbogacają słownictwo i uczą się 
wypowiedzi.

Są to prawdy od dawna znane i zawsze 
powtarzane.

                     Dziękujemy za wysłuchanie.
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