SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROJEKTU EDUKACYJNEGO „KSIĄŻKA”
W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

Kontakt z literaturą głęboko rozwija osobowość dziecka, poszerza możliwości poznania
otaczającego świata, pozwala na uczestnictwo w wydarzeniach niedostępnych własnym
doświadczeniom, a tym samym wspomaga jego wszechstronny rozwój. Poprzez literaturę, dziecko
przeżywa losy bohaterów, a przy okazji uczy się oceniać postępowanie przedstawionych postaci,
odróżniać co jest dobre, a co złe. Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe
życie jest głośne czytanie dziecku od najmłodszych lat.
Wszystkie wymienione wyżej wartości kontaktu z książką skłoniły nas do napisania Projektu
edukacyjnego „Książka”, który przeznaczony był dla dzieci 3-4 letnich z oddziału przedszkolnego,
przy Szkole Podstawowej w Rzechcie.
Głównym celem projektu było kształtowanie u dzieci nawyku obcowania z literaturą
dziecięcą, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do samodzielnego korzystania
z księgozbioru biblioteczki przedszkolnej, ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką
poprzez wzór osób dorosłych oraz zachęcanie Rodziców do głośnego i systematycznego czytania
dzieciom. W tym celu został zorganizowany w sali Przedszkolny Kącik Książki, z którego dzieci
wypożyczały książeczki do czytania przez Rodziców w domu oraz wybierały te do głośnego
czytania przez nauczycieli, a także starszych kolegów i koleżanki.
W celu realizacji projektu została nawiązana współpraca z biblioteką szkolną oraz Filią
Biblioteczną Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu. Dzięki tej współpracy dzieci miały
możliwość lepszego poznania pracy bibliotekarza oraz zbiorów czytelniczych.
Dzieci poznały różne rodzaje książek, ich budowę, różnice między książką a audiobookiem;
zapoznały się z nowymi terminami dotyczącymi tematyki książek i czytelnictwa, np.: tytuł, spis
treści, pisarz, poeta; miały możliwość przedstawienia treści bajki w formie teatrzyku
z wykorzystaniem pacynek.
W ramach projektu dzieci zapoznały się z utworami Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,
Wojciecha Janczarskiego oraz Kornela Makuszyńskiego i twórczością bajkopisarzy. W czytaniu
dzieciom udział wzięli: P. Anna Staniucha – opiekun szkolnej biblioteki, P. Marek Różański –
opiekun Filii Bibliotecznej w Grabowcu, P. Marianna Matusiak – członkini Koła Gospodyń
Wiejskich w Rzechcie, P. Anna Muszyńska – nauczycielka języka angielskiego oraz koordynatorki
projektu P. Małgorzata Kowalczyk i P. Iza Pawlińska.
Oprócz osób dorosłych przedszkolakom czytały również niemal wszyscy uczniowie klasy
pierwszej, uczniowie klasy trzeciej: Dominika Góra, Karol Świniarski, Bartek Szewczyk i Iga
Rakowska, z klasy czwartej: Monika Cieślak, Natalia Majda, Wiktoria Wawrzyniak i Marysia
Jaworska oraz z klasy piątej: Wiktor Balcerzak, Czarek Krawczyk i Maciek Kaczmarek.
Dzieci dowiedziały się też skąd się bierze papier oraz samodzielnie wykonały arkusz
papieru czerpanego, poznały zawody ludzi pracujących nad powstaniem książki. Poprzez

działalność plastyczną stały się autorami własnej książeczki z ilustracjami do poznanych utworów,
stemplowały stemplami z ziemniaków bawiąc się w najprostszą drukarnię, wykonały też plakat
reklamujący wiersze J. Tuwima.
Zakończeniem projektu było zapoznanie dzieci z drugiej grupy przedszkolnej z efektami
projektu i udział w quizie ”To już wiemy!” oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej
z przebiegu projektu.
Realizacja projektu edukacyjnego „Książka” w grupie przedszkolnej miała być przede
wszystkim zachętą, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książki. Mamy nadzieję, że teraz książka
stanie się ich wiernym przyjacielem.
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