
Projekt edukacyjny pt. „Książka moim 

przyjacielem”. 

 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i 

szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób-  CZYTAJMY DZIECIOM! 

WSTĘP 

  We współczesnej dobie wszechobecnej telewizji i komputeryzacji 

książka została odsunięta na plan dalszy. Chociaz wydawac by się 

mogło, że książka przeżywa swój kryzys to jednak nadal jest 

najważniejszym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy. 

Czytanie jest zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, 

rozwija nie tylko sferę poznawczo- intelektualną ale wzbogaca 

również wartości moralno- społeczne. 

   

  Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci 

powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców. Tylko wspólna 

praca nauczycieli i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci 

dojrzałego czytelnika. 

 

   Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój 

zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł 

informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne. Książka 

wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. 

Mądre książki są też nośnikami ważnych uniwersalnych wartości 

moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do 

refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to 



szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez 

agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem. Wobec 

narastającej demoralizacji młodego pokolenia nauczanie od 

najmłodszych lat wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, 

odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga,sprawiedliwość, staje 

się sprawą być albo nie być społeczeństwa i państwa. 

 

   Podstawowym założeniem projektu jest rozwijanie kontaktu dzieci z 

książką w wtki sposób, by był on dla nich przygodą, która rozwija ich 

wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. 

CELE OGÓLNE: 

1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych. 

2. Poznawanie utworow literatury dziecięcej ( opowiadań, wierszy, 

bajek, basni , legend) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w 

życiu człowieka. 

3. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób 

dorosłych. 

 

CELE EDUKACYJNE PROJEKTU: 

1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury. 

2. Zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania 

dzieciom. 

3. Zachecanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze 

zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi. 

4. Kształtowania nawyku słuchania i opowiadania. 

5. Wzbogacanie słownictwa dzieci. 

6. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego 

czytania ( dzieci starsze). 



7. Budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literacko- 

teatralne, plastyczne, wycieczki do teatru,  kącik książek w Sali 

itp. 

8. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek w kąciku książek w 

sali, z biblioteki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny 

wygląd. 

9. Rozumienie przeslania moralnego baśni ( uwrażliwienie na 

krzywde ludzką). 

10. Integrowanie grupy przez wspólna prace i zabawę. 

11. Eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie 

dzieci. 

12. Ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką 

poprzez wzór osób dorosłych. 

13. Przygotowanie przedszkolaków do późniejszego 

samodzielnego wyboru książek. 

14. Rozwijanie myślenie przyczynowo- skutkowego. 

15. Wyrażanie swoich uczuć słowami i czynami. 

16. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych. 

 

ZADANIA DO REALIZACJI PROJEKTU 

1.Pedagogizacja rodziców- spotkanie z zaproszonym gościem (z p. 

bibliotekarką na temat:  „Znaczenie głośnego czytania  dla rozwoju 

umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i moralnego dzieci”.  IX- X 

2.Nawiązanie współpracy z biblioteka szkolną oraz gminną. 

3. Codzienne czytanie bajek, basni w tym również bajek 

terapeutycznych. 

 

 



PLANOWANE EFEKTY 

1. Autorefleksja rodziców na temat czytania dzieciom. 

2. Podniesienie kultury czytelniczej ( książka staje się alternatywna 

formą spędzenia wolnego czasu). 

3. Redukowanie lęku, agresji i zaburzeń emocjonalnych. 

4. Wzbogacenie wiedzy i nauczenie nowych słów. 

5. Poprawa koncentracji, wydłużenie się przedziału uwagi. 

6. Wyciszenie i większa gotowość do nauki. 

7. Swobodne wypowiadanie się na temat utworów, bohaterów. 

8. Większa skłonność dzieci do refleksji. 

 

 

METODY I FORMY REALIZACJI 

1.Wspólne głośne czytanie bajek, baśni i wierszy przez nauczycieli, 

bibliotekarkę rodziców, zaproszonych gości, starsze dzieci. (10-20min) 

2.Zorganizowanie kącika książek w Sali oraz systematyczne 

wzbogacanie o nowe pozycje. 

3.Współpraca z biblioteką szkolną i gminną. 

4.Przygotowanie imprez okolicznościowych. 

5.Wzbogacanie odgrywanych ról pacynkami, zabawy w teatr itp. 

6.Konkursy plastyczne. 

7. Rozmowy z dziecmi po wspólnej lekturze ( np. wykonanie ilustracji 

itp.) 

8.Wystawy prac dzieci. 

9.Organizowanie wycieczek do biblioteki, teatru na przedstawienia. 



10. Prezentowanie książek w kacikach czytelniczych. 

DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE 

1.Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną oraz gminną 

(październik).wycieczka. 

2.Założenie kącika książki, który będzie wzbogacany przez cały rok 

(październik). 

3.Pedagogizacja rodziców na zebraniach ogólnych. (Październik) 

Ogłoszenie konkursu na największą liczbę przeczytanych książek pt. 

„Weekendowe czytanie”. Możliwość wypożyczenia książek w 

przedszkolu, korzystanie z biblioteki szkolnej, gminnej. (październik – 

maj). 

Ankieta dla rodziców . 

4.Obchody Dnia Pluszowego Misia (25 listopad). 

5.Konkurs plastyczny –listopad. 

6.Przedszkolny konkurs recytatorski pt. :Przedszkolaki lubia wiersze” 

(marzec). 

7.Zajęcia w bibliotece szkolnej. 

8. Współpraca z biblioteką gminną- „spotkanie z ciekawą osobą.” 

9.Ankieta podsumowująca projekt na zakończenie realizacji-( maj-

czerwiec). 

10.Realizacja projektu „Poczytaj mi przyjacielu”- cały rok. 

 


