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Wstęp 
Dlaczego warto promować czytelnictwo? 

 

Dzięki czytaniu dzieciom bajek, baśni czy opowiadań rozbudzamy jego ciekawość oraz 

pobudzamy wyobraźnię. Jeżeli dziecko umie już czytać można podzielić czytany tekst na małe 

części i każdy fragment czyta inne dziecko. Do zajęć można wykorzystać zrobione przez siebie 

lub gotowe materiały jak również tworzyć z dziećmi wspólne inscenizacje teatralne. 

Czytanie dzieciom wcale nie musi kojarzyć się z nudą. Wręcz przeciwnie możemy sprawić, 

aby zainteresowało dzieci jak również przyniosło dużo radości. Podczas czytania nie musimy 

siedzieć i słuchać cały czas ale możemy wprowadzać zabawy pobudzające wyobraźnie przez 

co czytanie będzie znacznie ciekawsze. Ważne jest to, aby zapoznać dzieci bohaterami książek 

co może wpłynąć na rozbudzenie ciekawości. Możemy sprawić, aby w przyszłości dziecko 

samo sięgnęło po książkę i przeczytało ją wspólnie z rodzicami. 

Dobrym sposobem na pobudzenie ciekawości dzieci w trakcie czytania jest zwrócenie uwagi 

na konkretny tekst po czym w rozmowie wymyślenie tego jak ta sytuacja może wyglądać. A 

później pokazanie jak ta sytuacja wygląda na ilustracji w książce. 

Większości dzieciom czytanie książek kojarzy się z nudą albo nauką. Należy więc rozwijać 

pasję czytania bo poprzez czytanie uczymy się, bawimy, rozwijamy swoje zainteresowania, 

pasje. Książki mogą również nas nauczyć jak rozwiązywać różne problemy oraz rozpoznawać 

i nazywać emocje oraz jak sobie z nimi radzić. 

W dobie dzisiejszej cyfryzacji większość ludzi w tym dzieci coraz częściej sięga po telefony, 

tablety, laptopy. Już od najmłodszych lat rodzice, aby mieć chwilę spokoju dają dziecku telefon 

żeby obejrzał bajkę lub pograł w grę. Zabiera coraz to więcej wspólnie spędzonego czasu – czas 

z bliskimi zajmuje spędzanie go na komunikatorach oraz mediach społecznościowych, granie 

w gry czy oglądanie filmików. Wspólne czytanie książek powoli odchodzi w zapomnienie. Po 

całym dniu rodzice mają dość obowiązków i chcą odpocząć. Ale równie dobrym pomysłem jak 

obejrzenie filmu/bajki w telewizji jest jej przeczytanie i spędzenie wspólnie czasu. Poprzez 

poświęcenie dziecku czasu na poczytanie mu bajki, rozmowie np. o czym była bajka, co 

najbardziej zapadło Ci w pamięci, jak Ci się podoba zachowanie głównego bohatera, którym z 

bohaterów chciałbyś/chciałabyś być itp. Nie dość że rozwiniemy jego ciekawość, zdolność 

twórczego myślenia oraz wyobraźni to ofiarujemy mu to co najcenniejsze czyli swój czas. 

Ważnym zadaniem jest również nauczyć dzieci dbania o książki zarówno te w domu jak i w 

przedszkolu oraz w bibliotece. Warto uświadamiać dzieci jak o nie dbać i dlaczego. 

 

Cele ogólne: 
rozwijanie i promowanie czytelnictwa 

rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi 

 

Cele szczegółowe: 
zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli 

czytelnictwa w życiu dzieci 

wyrobienie właściwych nawyków czytelniczych 

tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci 

wprowadzanie dziecka w świat literatury 

budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość 

plastyczną 

ukazanie za pomocą literatury emocji i uczuć 

kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania czytanego tekstu 

rozwijanie samodzielności i kreatywności u dzieci 

włączanie w życie przedszkola rodziców oraz pracowników bibliotek miejskich 

oraz biblioteki pedagogicznej 

rozwijanie współpracy między nauczycielami 



 

Przewidywane efekty: 

Dzieci: 
rozwijają umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywność 

umieją współpracować w grupie 

potrafią okazać szacunek do drugiej osoby w trakcie zajęć 

zwiększają zainteresowania czytelnictwem 

Nauczyciele 
 

Rodzice 
 

 

 

 

Metody wykorzystywane podczas realizacji programu: 
 

- zajęcia praktyczne 

- ćwiczenia indywidualne 

- zabawa 

 

- pokaz 

- obserwacja 

- praca według instrukcji nauczyciela 

 

Formy realizowane podczas programu: 
grupowa 

zespołowa 

indywidualna 

 

Założenie projektu 
Głównym założeniem projektu jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków. 

Zaprzyjaźnianie dzieci z książkami oraz pokazanie, że czytanie wcale nie musi być nudne/ 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH PROJEKTU 

 TEMATYKA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 

Zajęcia w bibliotece Wyjście do biblioteki na ul. 

Kopernika i udział w 

zajęciach 

organizowanych przez panią 

bibliotekarkę 

Październik 2022 

Ruch uliczny Poznanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po ulicy na 

podstawie bajki „Kicia Kocia 

w 

mieście. Ruch uliczny” oraz 

zajęcia praktyczne 

wynikające z 

tematu. 

Październik 2022 

„Co to za bajka” Wspólne czytanie rodziców z 

dziećmi w domu. Następnie 

zadaniem dzieci jest 

Listopad 2022 



narysować 

wybraną postać lub scenkę z 

bajki. Każde dziecko 

przynosi 

swoją pracę do przedszkola. 

Konkurs recytatorski o 

tematyce związanej z 

Bożym Narodzeniem 

Dzieci poprzez pomoc 

rodziców 

uczą się w domu dowolnie 

wybranego przez siebie 

wiersza. 

Następnie organizacja 

konkursu 

– wybór dokładnego dnia 

oraz 

komisji, która wybierze 

zwycięzcę. Wcześniej 

uzgodnienie z Panią Dyrektor 

nagród. 

Grudzień 2022 

Babciu Dziadku  

poczytaj mi 

Zachęcanie babć i dziadków 

do 

przyjścia do przedszkola i 

poczytanie dzieciom bajek. 

Styczeń 2023 

 

Dzień Kubusia Puchatka Wspólne czytanie z dziećmi 

wybranej bajki z serii Kubuś 

Puchatek. Następnie 

wykonanie 

zadań oraz prac z Kubusiem 

Puchatkiem 

Styczeń 2023 

Ciekawa biblioteka Zaproszenie osób z biblioteki Luty 2023 

Zrozumieć emocje Czytanie opowiadań 

związanych 

z emocjami, próba nazywania 

emocji oraz ich 

rozpoznawanie 

Marzec 2023 

Konkurs recytatorski o 

tematyce związanej z 

Bożym Narodzeniem 

Dzieci poprzez pomoc 

rodziców 

uczą się w domu dowolnie 

wybranego przez siebie 

wiersza. 

Następnie organizacja 

konkursu 

– wybór dokładnego dnia 

oraz 

komisji, która wybierze 

zwycięzcę. Wcześniej 

uzgodnienie z Panią Dyrektor 

nagród. 

Kwiecień 2023 

Wyjście do biblioteki Wyjście do biblioteki na ul. Maj 2023 



Kopernika i udział w 

zajęciach 

organizowanych przez panią 

bibliotekarkę 

Zakończenie projektu 

„Dzień postaci z bajki” 

Dzieci przebiorą się za 

swojego 

ulubionego bohatera 

Czerwiec 2023 

 

Cała Polska czyta dzieciom Zapraszanie rodziców do 

wspólnego czytania 

Cały rok 

 


