
„Lubię czytać. Jestem aktywnym czytelnikiem” 
 

         "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”  

 

                                                                                                     Wisława Szymborska 

 

Głównym celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci. 
 

Cele działania:  

Współczesne tendencje w pedagogice akcentują znaczenie czynnego uczestnictwa 

dziecka w procesie edukacyjnym. Istotnym staje się stwarzanie dziecku warunków do 

intensywnego poznawania i przeżywania świata. Rozwijaniu procesów poznawczych, 

kształtowaniu pozytywnych postaw emocjonalno-społecznych niewątpliwie sprzyja 

kontakt dziecka z literaturą. Książka rozwija wrażliwość i ciekawość, pobudza 

wyobraźnię. Czytana w gronie rodzinnym wzmacnia więzy, integruje jej członków. 

Ponadto może stać się zachętą do współpracy z dalszym środowiskiem lokalnym, 

poszerzając krąg zainteresowań i możliwości. 

 

Cele szczegółowe: 

 Wprowadzenie dzieci w świat literatury. 

 Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, 

wycieczki oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej. 

 Budowanie bogatego słownictwa. 

 Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich 

szanowania. 

 Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów. 

 Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. 

 Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości świata. 

 Rozbudzanie wyobraźni. 

 Ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania. 

 Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód. 

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka. 



 Zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci, np. Jana 

Brzechwy, Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej, i twórczością bajkopisarzy. 

 Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania 

dzieciom. 

 Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych -uczenie myślenia i 

wartości moralnych. 

 Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów. 

 Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek. 

 Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów. 

  Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy. 

 

Metody, formy i środki realizacji programu: 

 praca z tekstem literackim – głośne czytanie, inscenizowanie tekstu przez 

nauczyciela, 

 posługiwanie się ilustracjami, pacynkami, kukiełkami itp., 

 tworzenie mini biblioteczki złożonej z książek wybranych autorów, 

 interpretacja tekstów –recytacja, małe formy teatralne, piosenka, 

 zajęcia biblioteczne, 

 praca z książką jako źródłem literatury i wiedzy o świecie, 

 przybliżanie dzieciom sylwetek polskich poetów, 

 stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych 

tekstów, 

 wykorzystanie poznanych tekstów literackich podczas organizowania imprez 

przedszkolnych, 

 włączanie rodziców do czynnego udziału w życiu placówki i w realizacji programu. 

 

Harmonogram działań: 

 Codzienne czytanie dzieciom w grupach; 

 Współpraca z Rodzicami i środowiskiem lokalnym - organizowanie spotkań 

czytelniczych w przedszkolu, które mają na celu zaangażowanie rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola w akcję „Lubimy Czytać” ; 



 Opieka nad książkami w Przedszkolu, organizacja-Przedszkolnej Biblioteki - każdy 

może wypożyczyć w przedszkolu książkę; 

 Zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację, 

odreagowanie napięcia; 

 Organizacja konkursu dla rodziców z aktywnym udziałem dzieci nt. „Moja 

książeczka” z własnym tekstem i ilustracjami. Umieszczanie książek w kąciku 

czytelniczym; 

 Zbieranie prac z przeczytanych książek, zdjęć ze spotkań z czytającymi gośćmi; 

 Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej.  

 Słuchanie bajek opowiadanych przez dzieci. 

 Wyrażanie gestem i ruchem treści literatury. Zabawy przy piosenkach o tematyce 

bajkowej. 

 Inscenizowanie utworów, zabawy dramowe, w teatr. 

 Wykonywanie prac plastycznych na temat literatury - wystawa prac w holu 

przedszkola Wykonanie zakładek do książek. 

 

Zadania: 
1. Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrabianiu zachowań i działań świadomego 

czytelnika: 

• założenie w sali kącika książek i Przedszkolnej Biblioteki, wspólne układanie 

książek wg. rodzaju, 

• zapoznanie dzieci ze sposobem korzystania z czytelni w naszej sali, 

2. Zapoznanie dzieci ze sposobem powstania książki oraz zawodami z nią 

związanymi: 

• opowiadanie „Jak powstaje książka?” połączona z oglądaniem filmu edukacyjnego,  

• historyjka obrazkowa „Droga książki od autora do czytelnika”, 

3. Przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów: 

• głośne czytanie wybranych fragmentów książek, 

• oglądanie ilustracji przedstawiających postaci słuchanych utworów, 

• inscenizowanie ruchem bajek , opowiadań, baśni, 

• tworzenie dialogów z wykorzystaniem pacynek i teatrzyku, 



4. Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia: 

• recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek, pastorałek i kolęd, 

• wystawienie inscenizacji jasełkowej, 

• wykonanie prac plastycznych po wysłuchaniu utworów literackich, np. „Choineczka 

mała”, „Wyprawa Świętego Mikołaja”, „Opowieść Wigilijna”, 

5. Przybliżanie książki jako źródła informacji: 

• przynoszenie do przedszkola własnych książek (encyklopedii, albumów, 

słowników), 

• praktyczne ćwiczenia w odszukiwaniu informacji na konkretny temat w encyklopedii, 

• zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Polsce i w krajach Unii 

Europejskiej na podstawie literatury (np. „Dziewczynka z zapałkami”), 

6. Wykorzystywanie wybranych postaci z literatury jako wzorców postaw i wartości 

moralnych: 

• obejrzenie bajki na podstawie utworu W. Osiejewej „Czarodziejskie słowo” - 

ukazanie dzieciom takich wartości, jak: dobro, mądrość i uprzejmość w stosunku do 

ludzi starszych, 

• organizacja przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

• słuchanie bajki S. Szuchowej „Mateuszek na zaczarowanej wyspie” z kasety 

magnetofonowej lub czytanej przez nauczycielkę, omówienie treści bajki, zachowania 

Mateuszka oraz w jaki sposób nauczył się używania słów: „proszę”, „dziękuję”, 

„przepraszam”, inscenizowanie treści opowiadania z wykorzystaniem rekwizytów z 

kącika teatralnego, 

7. Wykorzystanie literatury (bajek, baśni, wierszy) do zabaw relaksacyjnych: 

• słuchanie bajek relaksacyjnych w celu eliminowania zmęczenia, napięć, czasem 

agresji, 

• wykonanie ilustracji do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce wyciszającej, 

składanie ich w całość, ze zwróceniem uwagi na wartość pracy zespołowej, 

8. Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć a także umiejętności 

dzielenia się nią z innymi: 

• naprawianie zniszczonych książek, 

• zorganizowanie zbiórki książek dla potrzebujących dzieci  

• wykonanie zakładki do książki, 

9. Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych: 



• wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Lubsku, rozmowa o warunkach korzystania z 

biblioteki i zasadach zachowania się w bibliotece i czytelni zgodnie z regulaminem, 

wysłuchanie „prośby książki”, 

• założenie karty czytelniczej dla grupy w bibliotece, oglądanie karty książki, 

• systematyczne wypożyczanie książek z biblioteki, wspólne czytanie ich w 

przedszkolu lub na spotkaniach czytelniczych, oglądanie ilustracji, omówienie treści, 

ekspresja plastyczna. 

10. Zapoznanie z różnymi rodzajami książek: 

• oglądanie książek w bibliotece ułożonych w pewnym porządku według rodzajów, 

przeznaczenia, czytelnika, do którego jest kierowana ( popularnonaukowe, bajki i 

baśnie dla dzieci do kolorowania i do czytania, dla dorosłych, poradniki - książki 

kucharskie, porady medyczne, do słuchania na płytach CD, na kasetach 

magnetofonowych, dla niewidomych, 

 w różnych językach, wypożyczanie książek chętnym dzieciom , zaangażowanie 

rodziców , dziadków, pracowników biblioteki w czytanie utworów w przedszkolu, 

11. Przybliżanie autorów książek dla dzieci : Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota 

Gellner: 

• słuchanie opowiadań, oglądanie zdjęć, pogadanki na temat autorów książek dla 

dzieci, 

12. Wykorzystywanie fragmentów utworów do ćwiczeń ortofonicznych: 

• słuchanie utworów Juliana Tuwima „Lokomotywa” i „Ptasie radio”, powtarzanie 

fragmentów  

wiersza z wykorzystaniem zmiennej tonacji głosu, cicho, głośno, coraz ciszej, coraz 

głośniej, według własnej interpretacji itp., organizowanie spotkań czytelniczych –

przedstawiciel środowiska lokalnego, 

13. Przybliżanie autorów literatury europejskiej: 

• słuchanie bajek H.Ch. Andersena, Braci Grimm, Ch. Perrault ze wskazywaniem na 

mapie Europy państw, z których pochodzą,                                                                                             

• udział rodziców i dzieci w konkursie przedszkolnym „Moja książeczka” z własnym 

tekstem i ilustracjami, 

• prezentacja własnych książeczek -wystawka , 

14. Poznawanie baśni i legend związanych z powstaniem państwa polskiego, 

miejsca zamieszkania lub stolicy Polski: 



• słuchanie legendy „Wars i Sawa” z kasety magnetofonowej związanej z 

powstaniem stolicy Polski –Warszawy, 

• organizowanie spotkań czytelniczych z zaproszonym dziadkiem - kombatantem, 

słuchanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” związanej z powstaniem państwa 

polskiego, 

• wykonanie ilustracji do wysłuchanych legend, 

15. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego tworzenia i  

opowiadania książek przez dzieci posiadające tę umiejętność z pomocą rodzica: 

16. Spotkanie z poetą. 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci – ewaluacja: 

W/w program, w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących 

rezultatów:  

-doskonaleniu umiejętności językowych;  

-wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;  

-nauce myślenia;  

-poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;  

-rozwijaniu pamięci i wyobraźni;  

-poprawie poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;  

-wyciszeniu i większej gotowości do nauki;  

-zwiększeniu zdolności uczniów do refleksji i krytycznego myślenia;  

-rozwojowi inteligencji emocjonalnej;  

-poprawie poczucia własnej wartości uczniów;  

-powstawaniu więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami;  

-spadkowi ilości aspołecznych zachowań;  

-wzrostowi zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;  

-wzrostowi czytelnictwa. 

W ewaluacji wytyczonych działań na etapie kształcenia przedszkolnego, pomocami 

będą przede wszystkim rodzice, którzy we współpracy z nauczycielami będą wraz z 

dziećmi w domu kontynuować rozwój zainteresowania czytelnictwem.  

W ten sposób tworzone przez nauczyciela pewne modele zachowań przenoszone 

będą do życia codziennego. 
 


