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„KSIĄŻKI  I KSIĄŻECZKI   Z NASZEJ BIBLIOTECZKI” 
 

PROJEKT  EDUKACYJNY  DLA  PRZEDSZKOLAKÓW 

 
Koordynatorzy:  mgr Izabela Pawlińska, mgr Małgorzata Kowalczyk 
Projekt edukacyjny „Książki i książeczki z naszej biblioteczki” zostanie przeprowadzony w okresie 
08.V.2017 – 11.V 2017r. 
W projekcie wezmą udział  dzieci w grupy 3-latków i 4-latków 
Cel główny: 
- Kształtowanie nawyków czytelniczych 
- Promowanie literatury dla dzieci 
- Rozwijanie dziecięcej twórczości artystycznej 
- Prezentacja recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci 
 
Cele szczegółowe: 
· Zapoznanie dzieci z polską literaturą dziecięcą 
· Rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego 
· Kształtowanie nawyków czytelniczych. 
· Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematyką książki. 
· Odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi. 
· Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości. 
· Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności. 
 
Rodzaje aktywności: językowa, literacka, plastyczna, ruchowa, teatralna. 
Środki dydaktyczne: książki dla dzieci,  przybory  malarskie, aparat fotograficzny, 
teksty literackie,  audiobooki  z bajkami, pacynki, kukiełki. 
 
 
I    DZIEŃ KSIĄŻKI – 08.V.2017 (poniedziałek) 
 
1. Oglądanie,segregacja i układanie książek w biblioteczce przedszkolnej 
2. „Jak dbać o książki?” - rozmowa na temat poszanowania książek. 
3. Zapoznanie dzieci z budową książek (przypomnienie), wzbogacanie ich słownictwa o pojęcia: 
okładka, tytuł, autor, spis treści, ilustracje.  
4. Wykonanie gazetki ściennej dla rodziców na temat korzyści wynikających z czytania dzieciom 
literatury dziecięcej. Podanie przykładowych pozycji wartościowej literatury dziecięcej. 
5. Słuchanie wybranych  utworów z biblioteczki przedszkolnej. 
 
II   WIZYTA W BIBLIOTECE - 09.V.2017r. (wtorek) 
 
1. Wycieczka do Filii Bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu -   Warsztaty 
literacko-plastyczne . 
2. Słuchanie wierszy J. Tuwima, J. Brzechwy  czytanych  przez zaproszonych nauczycieli z naszej  
szkoły. 
 
III    NASZE ULUBIONE WIERSZYKI - 10.V.2017r.  (środa) 
 
1. Czytanie wybranych utworów   J. Tuwima, J. Brzechwy  przez 
zaproszonych gości - próby analizy utworów oraz utrwalenie imion i nazw postaci. 



2. Wykonanie prac plastycznych do wybranego wiersza.. 
3. Słuchanie  bajek w formie audiobooka podczas odpoczynku dzieci. 
4. Przedstawienie treści wybranych utworów  za pomocą różnych form teatralnych (teatrzyk 
kukiełkowy, pantomima itp.). 
5. Inicjowanie zabawy  tematycznej - "W bibliotece". Zaadaptowanie przestrzeni sali 
przedszkolnej na potrzeby zabaw. 
 
IV ZABAWY W ILUSTARATORA -   11.V.2017 (czwartek) 
 
1. .Projektowanie książki  - "Moja książeczka".  Wykonanie książeczki - malowanki  o poznanych 
utworach. 
2. Udział chętnych dzieci w szkolnym konkursie recytatorskim "Poeci lubią dzieci" 
3. Prezentacja zdjęć z prowadzonych zajęć, wizyt, prac plastycznych w ramach projektu  na stronie 
internetowej szkoły w zakładce "projekty edukacyjne". 
 


