
 

Certyfikat dla naszych oddziałów przedszkolnych 

 

W ramach ogólnopolskiego konkursu Zaczytane przedszkole nasza szkoła 

w okresie od 28.10.2016 r. do 28.04.2017 r. wykonywała następujące zadania: 

 

Zadanie 1. 

Przeprowadzenie debaty wśród dzieci przedszkolnych „Książka naszym 

przyjacielem”. 

W marcu odbyła się debata wśród dzieci oddziałów przedszkolnych „Książka naszym 

przyjacielem”. Obie grupy spotkały się podczas porannej bajki. Każde dziecko mogło 

zaprezentować swoją ulubioną książkę z naszej przedszkolnej biblioteki. W naszej 

debacie każdy mógł zabrać swój głos. Wspólnie zastanawialiśmy się, dlaczego 

książka może być naszym przyjacielem. Pomysłów i propozycji było bardzo dużo. 

Wnioski zapisywane były na naszej tablicy. Każde dziecko biorące udział w debacie 

otrzymało coś słodkiego. 

 

Zadanie 2. 

Wykonanie przez dzieci „Wielkiej Księgi Grupy”. Każda grupa przedszkolna 

tworzy kronikę dokumentującą życie przedszkolne. 

Każdego roku staramy się pamiętać o ważnych chwilach z życia naszych 

przedszkolaków. Robimy zdjęcia, umieszczamy informacje na stronie szkoły, 

malujemy i rysujemy to, co ciekawego się wydarzyło. Zgromadziliśmy bardzo dużo 

prac plastycznych. Od początku roku braliśmy udział w różnych konkursach 

plastycznych przeznaczonych dla naszej kategorii wiekowej, w konkursach 

recytatorskich, potwierdzeniem czego są zdobyte dyplomy oraz nagrody. 

Wyjeżdżaliśmy na przedstawienia do teatrów, kina. Spotykaliśmy się z różnymi 

ważnymi osobami. 

 

Zadanie 3. 



Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy przedszkolnej 

(angażującej lokalną społeczność), której celem będzie rozwijanie i promowanie 

czytelnictwa. 

25 listopada swoje święto obchodzi najmilszy przyjaciel dzieci, niezastąpiona 

przytulanka – Pluszowy Miś. Światowy Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony 

w 2002 roku, w setną rocznicę powstania maskotki. Wszystko zaczęło się jednak dużo 

wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt wybrał 

się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy 

prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent 

ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków 

tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku  

w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek. Od tego momentu 

zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą 

Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych 

misiów. Biblioteka w Mrokowie tego dnia zamieniła się w Misiolandię, do której 

zostali zaproszeni najmłodsi uczniowie naszej szkoły – dzieci z grup 0a i 0b. 

Przepustką do Misiolandii był specjalnie przygotowany na tę okazję bilet, a piosenka 

„Jadą, jadą misie” witała gości już przy wejściu do biblioteki. Każde dziecko w tym 

dniu przyniosło swojego ulubionego pluszaka i mogło go zaprezentować swoim 

kolegom. Nasi milusińscy mówili, dlaczego kochają swojego misia. Następnie 

zerówkowicze mieli okazję poznać bohaterów bajek - Kubusia Puchatka, Misia 

Uszatka, Misia Paddingtona, Misia Coralgola, Troskliwe Misie, Gumisie 

oraz niedźwiedzia z bardzo popularnej obecnie rosyjskiej bajki pt. „Masza 

i Niedźwiedź”. Podczas spotkania prezentowane były wiersze, a także piosenki 

o misiach, przy których dzieci tańczyły ze swoimi maskotkami. Spore emocje 

wzbudził konkurs przyrodniczy na temat niedźwiedzia brunatnego, rozegrany między 

drużyną dziewczynek i chłopców, który zakończył się remisem. Najmłodsi uczniowie 

metodą pantomimy uczyły się również zszywania rozprutych, zniszczonych 

przytulanek. Na zakończenie spotkania wszyscy poczęstowali się „ małym co nieco”- 

tym razem były to żelki…oczywiście w postaci misiów. 

 

Zadanie 4. 

http://lodz.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:/45990:festiwal-teatrow-szkolnych-w-jezyku-angielskim


Zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Moja wymarzona książka”. 

W ramach projektu „Zaczytane przedszkole” zapoznaliśmy się z zawodem 

bibliotekarza poprzez cykliczne spotkania raz w tygodniu z panią w bibliotece 

szkolnej. Pani Agnieszka stała się ulubioną Panią bibliotekarką, a dzieci bardzo 

chętnie chodzą tam na zajęcia. Poprzez słuchanie, przedszkolaki wzbogacały 

słownictwo, rozwijały swoją mowę. Odgrywały różne scenki i wcielały się w role 

bohaterów wierszy lub opowiadań. Skorzystaliśmy z zaproszenia i spotkaliśmy się 

z Panią Danutą Gellner, autorką i pisarką wielu wierszy dla dzieci. Poznaliśmy zawód 

pisarza i drukarza. Wiemy jak należy dbać o książki oraz to, że codzienne czytanie 

wzbogaca naszą wyobraźnię. Każde dziecko przystąpiło do pracy plastycznej „Moja 

wymarzona książka”. Wszyscy mieli różne ciekawe pomysły, które zaprezentowali 

w swoich pracach.  

 

Zadanie 5. 

Prowadzenie kącika wymiany książek. Dzieci przynoszą przeczytane książki, 

które mogą zostać wypożyczone przez innych. 

Od początku roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych codziennie rano dzieci 

słuchają bajek, opowiadań, wierszy, baśni czytanych przez nauczyciela, 

albo wybranych rodziców dzieci. Książka rozwija ciekawość, pobudza ich 

wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i rozwija mowę dziecka. Została przeprowadzona 

pogadanka na temat szanowania książek. Urządziliśmy w sali przedszkolny kącik 

wymiany naszych książek. Dzieci przynosiły ulubione książki, którymi mogły się 

wymienić ze swoimi kolegami w klasie i wypożyczyć do domu. Codziennie rano 

wspólnie słuchaliśmy jednej wybranej bajki, a następnie, w oparciu o tekst, bawiliśmy 

się lub odgrywaliśmy scenki prezentowane przez chętne dzieci.  

 

Zadanie 6. 

Zorganizowanie „Dnia Postaci z Bajek”. 

W listopadzie w naszej szkole odbył się bal połączony z dniem postaci z bajek. 

Był to wyjątkowy dzień wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby 

przypomnieć sobie część z nich oraz wcielić się w postać swojego ulubionego 

bohatera. Wszystkie dzieci z grup przedszkolnych przebrały się za swojego ulubieńca 



i w dobrych nastrojach uczestniczyły w przygotowanym balu. Oprócz zabaw i tańców, 

dzieci brały udział w różnych konkursach i zgadywankach muzycznych 

przygotowanych przez starszych kolegów. Mogli wykazać się znajomością różnych 

bardzo dobrze znanych im bajek. Na koniec każdy uczestnik otrzymał słodki prezent 

przygotowany przez rodziców. Była to wspaniała przygoda , którą wspominamy do 

dziś. 

 

Zadanie 7: 

Zapoznanie dzieci z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. 

W piątek 10 marca 2017 nasze przedszkolaki, odpowiadając na zaproszenie pani 

dyrektor Edyty Dąbrowskiej, odwiedziły Przedszkole w Jastrzębcu. W przepięknej 

scenerii „Czarodziejskiego mostu” czekał na nich miły gość. Była to pani Dorota 

Gellner - poetka, prozaik, autorka książek dla dzieci, tekstów piosenek, słuchowisk 

radiowych, bajek muzycznych, prywatnie córka poetki Danuty Gellnerowej. 

Przedszkolaki z Jastrzębca przywitały gościa piosenką „Skaczące nutki”. Potem 

szybko okazało się, że dzieci znają utwory pani Doroty i doskonale poradziły sobie 

z zagadkami i rymowankami przygotowanymi przez poetkę. Nie obyło się również 

bez zabaw i tańców przy piosenkach ze słowami pani Gellner. Trzeba przyznać, 

że wszyscy bawili się znakomicie. Pani Dorocie towarzyszyła jej przyjaciółka pani 

Alicja Twardowska, która prowadzi swoje wydawnictwo – Wydawnictwo Pani 

Twardowska. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały opowieści o wydawaniu 

książek: pracy kompozytora, grafika i drukarza. Na koniec dzieci , w podziękowaniu 

za wspaniałe spotkanie, zaprezentowały piosenkę o jamniczku i wiersz „Pada 

śnieżek”. Spotkanie zakończyliśmy pamiątkową fotografią i oczywiście wesołymi 

autografami obu pań. Po powrocie do szkoły i krótkim odpoczynku, dzieci chętnie 

odpowiadały na pytania i rozwiązywały zagadki związane z powstawaniem książek. 

Utwory pani Doroty Gellner są z nami każdego dnia. 

 

Zadanie 8 

Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju 

czytelnictwa. 



29 września obchodzimy Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony przez Polską 

Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku.  Akcja głośnego czytania  realizowana  

w ramach kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” jest jedną z form  pracy z młodym 

czytelnikiem, realizowaną w naszej szkole. Jej celem jest  promowanie  idei głośnego 

czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych już od najmłodszych lat , zwrócenie 

uwagi  na konieczność czytania dzieciom i przez dzieci, aby obudzić w nich  

zamiłowanie do książki. Tego dnia  w naszej szkole odbywały się całodniowe akcje 

czytelnicze, adresowane zarówno do najmłodszych dzieci, jak i uczniów klas 

starszych. Honorowym gościem ogólnopolskich obchodów Dnia Głośnego Czytania 

w ZSP w Mrokowie był aktor- pan Michał Chorosiński. Ten wyjątkowy dzień 

rozpoczął się akcją „Poczytaj mi , mamo…” przeprowadzoną w oddziałach 

przedszkolnych i klasach pierwszych. Dla naszych pierwszoklasistów była to 

wspaniała okazja nie tylko do zapoznania się z utworami literatury dziecięcej, 

ale również do spędzenia niepowtarzalnych chwil z najbliższymi. Dla zerówiaków 

nowe doświadczenie i niezapomniana przygoda. 

Agnieszka Wójcik 
szkolny koordynator programu 


