
W tym roku nasze Przedszkole, w
ramach realizacji Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
pozyskało środki z budżetu państwa
na zakup nowych książek oraz
działania pro-czytelnicze.

Narodowy 
Program Rozwoju
Czytelnictwa 
2.0



W ramach realizacji programu
podjęliśmy wiele działań
promujących czytelnictwo
wśród dzieci:

 Codzienne czytamy w ramach realizacji

Projektu Cała Polska Czyta Dzieciom. 

 Wykorzystujemy bardzo lubianą przez

dzieci technikę Kamishibai w obchodach

ważnych wydarzeń np. 11 Listopad ".

 Tworzymy „Kącik Janoscha” eksponującego

twórczość naszego patrona, na bieżąco

wzbogacamy o kolejne eksponaty i nowe pozycje

książkowe

 Wspieramy rozwój czytelnictwa na

każdym etapie- w każdej grupie

wykorzystujemy książki obrazkowe.



 Prowadzimy zajęcia w oparciu o współczesną

LITERATURĘ DZIECIĘCĄ wzbogaconą o pozycje

Janoscha – patrona naszego przedszkola.

 Zorganizowaliśmy  „Światowy dzień mycia rąk”

w oparciu o książkę „Brud. Cuchnąca historia

higieny.” P. Socha, M. Utnik- Strugała.

 Zorganizowaliśmy w każdej sali przedszkolnej

kącik czytelniczy, aby łatwo dostępne książki

rozbudzały w dzieciach ciekawość poznawczą

świata.
 

 Zorganizowaliśmy obchody „Dnia drzewa” w oparciu o

literaturę ,,Rok w lesie” Emilia Dziubak, „Co kryje las?” Aina

Bestard, „Drzewa” Wojciech Grajkowski” . Wspólnie z

dziećmi sadziliśmy drzewa w ogrodzie przedszkolnym



 Zorganizowaliśmy Światowy Dzień Pluszowego

Misia w przedszkolu w oparciu o literaturę dziecięcą

pt. ,,Proszę mnie przytulić”, „Ubieramy Misia”.

 Zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych

dzieci podczas obchodów Międzynarodowego Dnia

Kropki w oparciu o książkę "Kropka" Petera H.

Reynoldsa. Stworzyliśmy warunki do zapoznania

dzieci ze sztuką japońskiej artystki Yayoi Kusama

„Królowej kropek”. 

 Wzięliśmy udział w spotkania autorskim z

Joanną Sorn-Garą, autorką książek dla dzieci

,,Pan Toti".

 

Przeprowadziliśmy obchody Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka w oparciu o książkę I.Filliozat, F. M.

Perreault "Akceptuję, co czuję. Prawa dziecka".



 Utworzyliśmy na terenie naszej placówki kącika

wymiany książek, tzw. bookcrossing.

 

 Zorganizowaliśmy literacki kalendarz

adwentowy czyli Grudniowe spotkanie z książką.

Corocznie podczas adwentu wprowadzamy

dzieci w czas oczekiwania poprzez codzienne

czytanie w grupach 24 rozdziałowych

opowiadań. Angażowanie rodziców do czytania

rozdziałów przypadających na weekendy

(kserowanie fragmentów książek/ skanowanie i

przesyłanie drogą mailową). Rozdanie zawieszek

drewnianych z postaciami Janoscha w ramach

podziękowania za udział w akcji. Dodatkowo

dzieci corocznie otrzymują wartościowe książki

na Mikołaja.

 


