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WPŁYW CZYTELNICTWA NA WYOBRAŹNIĘ I EKSPRESJĘ
TWÓRCZĄ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Opracowanie:
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 I.   REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE

1.  ZADANIA DO WYKONANIA:

•  Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych np. dobro,
prawda, miłość poprzez bezpośrednie obcowanie dzieci z książką.

•  Rozbudzenie u dzieci ciekawości świata oraz pomaganie w zrozumieniu
siebie i innych poprzez wychowanie do czytelnictwa.

•  Kształtowanie zainteresowania książką oraz czytelnictwem.

•  Zachęcenie dorosłych do głośnego czytania dzieciom.

•  Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej
poprzez kontakt z książką.

2.  CELE:   (poprzez wychowanie do czytelnictwa)

� rozwijanie ekspresji twórczej (plastyczna, ruchowa, muzyczna,
słowna) i wyobraźni dziecka;

� budowanie i wzmacnianie więzi między dorosłym i dzieckiem oraz
pomiędzy dziećmi;

� kształtowanie emocjonalnego rozwoju dzieci;
� doskonalenie języka, pamięci i wyobraźni, uczenie myślenia oraz

koncentracji;
� wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka poprzez

poszerzanie ogólnej wiedzy;
� wpajanie wartości moralnych;
� zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów;
� kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy;
� pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów

literackich;
� przyzwyczajanie do różnorodnych form obcowania z literaturą;
� tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku

zdobywanie informacji w toku jego samodzielnego działania (np.
wycieczki do biblioteki, księgarni, czytelni).



II.   PRACA Z WYCHOWANKIEM

Lp. Planowane zadania do realizacji Planowany termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1. Uczestniczenie w organizowaniu
„Bajkowej biblioteczki” w poszczególnych
grupach wiekowych

Na bieżąco

2. Ustalenie (wspólne z dziećmi) umów i
zasad korzystania z Bajkowej Biblioteczki
oraz zachowania się w kącikach
czytelniczych. Umieszczenie
opracowanych regulaminów w kąciku oraz
ustalenie kodeksu czytelnika.

        Wrzesień 2003

3. Zaprezentowanie przedstawienia w
wykonaniu grupy II, w oparciu o literaturę

dziecięcą, dla dzieci z Przedszkola
Integracyjnego / 2003 – Rok osób
niepełnosprawnych/

      Listopad 2003

4. 
„Tydzień z Misiem Uszatkiem”:

A/ zainteresowanie twórczością Cz.
Janczarskiego oraz głośne czytanie:
„Mi ś Uszatek”, „Miś Uszatek i jego
przyjaciele”.

B/ Konkurs plastyczny p.t. „Portret Misia
Uszatka i jego   przyjaciół.”(technika
dowolna).

            Grudzień 2003

Styczeń 2004

5. „Poznawanie teatru „Tęcza”od strony kulis
po spektaklu p.t. „ Jaś i Małgosia”-
zwiedzanie pracowni lalkarskiej.

          Marzec 2004

6. 
Konkurs: „Ciąg dalszy przygód Misia
Uszatka”:
a) tworzenie książeczki (tekst, ilustracje,
okładka) – grupy starsze;
b) Tworzenie opowieści słownej – grupy
młodsze.

     Luty-marzec  2004 .

7. Zorganizowanie „Urodzin Koziołka
Matołka”. Przybliżenie dzieciom postaci
autora i ilustratora komiksu. Poznanie
przygód Koziołka.

         marzec 2004

8. Przygotowanie przedstawień przez
poszczególne grupy – występy w
przedszkolu dla dzieci, rodziców,
dziadków. Występy w Domu Pomocy

    Cały rok szkolny
zgodnie z kalendarzem
imprez



Społecznej.

9. Andersenada – obchodzimy
Międzynarodowy dzień książki dla dzieci w
dniu urodzin Ch. Andersena. Głośne
czytanie baśni w/w autora we wszystkich
grupach wiekowych.

   Marzec -  Kwiecień 2004

10. 
Jak powstaje książka”? – wycieczka do
drukarni; zapoznanie z pracą drukarza.        Marzec 2004

11.  „Dzieci – dzieciom” – zachęcenie do
czytania dzieci starszych dzieciom
młodszym.

Maj - Czerwiec
2004

12. Bal z okazji „Dnia Dziecka” – nawiązanie
do ulubionych bohaterów literackich w
przebraniach, konkursach i zabawach.

        Czerwiec  2004

13. . Udział dzieci w przedstawieniach
teatralnych Teatru „Tęcza”, Teatru
Impresaryjnego.

Cały rok szkolny zgodnie
z kalendarzem spektakli w
Teatrze „Tęcza” i w
Teatrze Impresaryjnym.

14. Zorganizowanie wystawy prac dziecięcych:
A/ okładka na książkę;
B/ zakładka do książki;
C/ „Moja ulubiona książka”.

Czerwiec  2004

15. Zorganizowanie w przedszkolu wspólnie z
rodzicami i z zaproszonymi gośćmi
tygodnia głośnego czytania dzieciom w
ramach kampanii „Cała Polska czyta
dzieciom”

Czerwiec  2004

16. Turniej recytatorski im. Jana Brzechwy w
kategoriach: indywidualnej i małej formy
teatralnej.

Czerwiec  2004

17. Czytanie głośne dzieciom ok. 20 min.
Codziennie w ranku i popołudniu w ramach
Programu „Klub czytających przedszkoli”.

Cały rok szkolny



III.  WDN – WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNE
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

1. DOSKONALENIE ZESPOŁOWE

L.p. Temat doskonalenia Planowany termin Osoby
odpowiedzialne

I. RADY SAMOKSZTAŁCENIOWE – PRZYGOTOWANIE REFERATÓW NA
TEMAT:

1 Hospitacja diagnozująca jako metoda
monitorowania osiągnięć uczniów.

Listopad 2004

2 Zapoznanie nauczycieli z kampanią

„Cała Polska czyta dzieciom”,
programem  „Klub czytających
przedszkoli”.

Listopad 2004

3 Zasady tworzenia programu
autorskiego.

 Listopad 2004

4 Wiek,  a potrzeby małych czytelników.
Grudzień  2003

5 Utwór literacki inspiracją dziecięcej
twórczości. Luty 2004

6 Diagnozowanie dziecka – metody i
formy zbierania informacji.

Kwiecień  2004

II. RADY  PANELOWE

1 Rada panelowa nt. „Czy telewizja
może zastąpić książkę?”.

kwiecień 2003

III. UCZESTNICTWO W WARSZT ATACH, KURSACH DOSKONAL ĄCYCH
(TEATRALNYCH, PLASTYCZNYCH, LITERACKICH)

1 KLANZA- warsztaty        X.2003
2 KLANZA- warsztaty      XI.2003
3 Tworzenie stron internetowych X-XII.2003
4. Kinezjologia  edukacyjna I  i II st. XI i III 2003/04
5. Dysleksja rozwojowa      III 2004



2. DOSKONALENIE W PARACH

L.p Planowane zadanie do realizacji planowany termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1 Uczestnictwo w hospitacjach
koleżeńskich, prowadzenie zajęć przez
opiekuna stażu dla nauczyciela -
stażysty oraz nauczyciela –
kontraktowego, opieka nad studentami.

   Cały rok szkolny

2 Tworzenie kącików tematycznych
 m.in. Kącika książki i czytelniczego,
Kącika twórczości plastycznej, Kącika
teatralnego itd.

   Cały rok szkolny

3 Wspieranie i realizacja programu
autorskiego dotyczącego odbywania
praktyk studenckich studentów
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w
Słupsku

Wrzesień-październik
2003

3. INDYWIDUALNE  DOSKONALENIE  SI Ę

L.p Planowane zadanie do realizacji planowany termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1 Hospitacje zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu.

Cały rok szkolny

2 Opieka nad studentami w trakcie Ich
praktyk.

IX-X 2003

3 Hospitacje zajęć prowadzonych przez
studentów.

IX-X 2003



IV.   DOSKONALENIE  WARSZTATU  PRACY  NAUCZYCIELI

L.p Temat doskonalenia Planowany termin Osoby
odpowiedzialne

1. Opracowanie wykazu literatury
dziecięcej dla poszczególnych grup
wiekowych do wykorzystania w
bieżącym roku szkolnym. Powielenie
ich i rozdanie do poszczególnych grup
oraz dołączenie do planu rocznego.

X-XI 2003

2. Opracowanie wykazu literatury
metodycznej dot. Tematu rocznego

X-XI 2003

3. Wydzielenie w biblioteczce
przedszkolnej działu z propozycjami
fachowej literatury, wzbogacenie
biblioteki przedszkolnej w nowe
pozycje literatury dziecięcej i stosowne
opracowania dla nauczycieli

Cały rok szkolny

4. Urządzenie kącików tematycznych w
poszczególnych grupach.(plastyczny,
teatralny, czytelniczy).

Cały rok szkolny-na
bieżąco

5. Przygotowywanie na bieżąco środków
dydaktycznych dotyczących realizacji
planu rocznego

Cały rok szkolny-na
bieżąco



V.    WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

L.p Planowane zadania do realizacji Planowany termin
realizacji

Osoby
odpowiedzialne

1. Nawiązanie współpracy z Biblioteką
Publiczną. Marzec 2004

2. Kontynuowanie współpracy z Teatrem
„Tęcza” i Teatrem impresaryjnym

Marzec 2004

3. Zorganizowanie warsztatów
plastycznych przy współudziale
pracowni plastycznej MDK –u.

Luty 2004

4. Współpraca z przedszkolem
Integracyjnym w ramach
Europejskiego Roku
Niepełnosprawnych

Styczeń 2004

Styczeń 20045. Występy w Dziennym Domu Opieki
Społecznej. Luty 2004

6. Udział rodziców w akcji:
„Wzbogacamy kąciki czytelnicze”
/zbiórka pieniędzy/.

Cały rok szkolny

7. Zaproszenie rodziców do udziału w
tygodniu „Czytamy dzieciom” w
związku z ogólnopolską kampanią Cała
Polska Czyta Dzieciom

Czerwiec 2004

8. Współpraca ze SP nr 1 – „Książka dla
przedszkolaka”

marzec  2004

9. Niepotrzebna książka w domu,
potrzebną w przedszkolu.

Cały rok szkolny

10. Wycieczka do drukarni. Maj 2004


