
Harmonogram działań z zakresu edukacji czytelniczej w roku szkolnym 2020/2021

Głównym celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród  dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

- wprowadzenie dzieci w świat literatury

-  budzenie  zaciekawienia  książką  poprzez  wycieczki  ,  konkursy,  wyeksponowany  kącik
książek

- kształcenie nawyków czytelniczych , nabywanie nawyków dbania o książki i ich szanowania

- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

- ćwiczenia koncentracji i umiejętności słuchania

- rozbudzanie wyobraźni

-  wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka 

– pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem

DZIAŁANIA:

WRZESIEŃ

1 Rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez wspólne organizowanie kącika książek w sali.

2 Zaangażowanie rodziców w czytanie dzieciom utworów literackich w domu.

PAŹDZIERNIK

1 Zapoznanie dzieci z wierszem znanego polskiego poety Jana Brzechwy „Na straganie”, 
omówienie treści wiersza, zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na znaczenie warzyw w 
ich codziennych posiłkach.

2 Słuchanie bajek relaksacyjnych, wyciszających dzieci. 

LISTOPAD

1 Konkurs piosenki żołnierskiej.

2 Cotygodniowe czytanie dzieciom utworów literackich o tematyce patriotycznej.

GRUDZIEŃ

1 Recytowanie wierszy o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia, śpiewanie 
pastorałek i kolęd.

2 Wykonanie wspólnie w grupie ciasta według książki kucharskiej.

STYCZEŃ



1 Nauka wierszy i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka, recytowanie wierszy o 
śpiewanie piosenek najbliższym w domu

2 Zapoznanie dzieci z utworem W. Osiejew pt:”Czarodziejskie słowo”- ukazanie 
dzieciom takich wartości jak: dobro, mądrość i uprzejmość w stosunku do osób 
starszych.

LUTY

1 Wyrabianie szacunku do książki, naprawianie zniszczonych książek 

2 Konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy.

3 Wypożyczanie książek chętnym dzieciom do domu.

MARZEC

1 Oglądanie filmu edukacyjnego na temat „Jak powstaje książka”

2 Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych przy użyciu sprzętu 
multimedialnego.

3 Zaangażowanie rodziców do czytania utworów literackich w domu.

KWIECIEŃ

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

2 Wykorzystanie fragmentów utworów do ćwiczeń ortofonicznych „Lokomotywa”, 
„Ptasie radio”

3 Cotygodniowe czytanie książek w przedszkolu.

MAJ

1 Przybliżenie utworów literatury europejskiej: słuchanie bajek H.CH Andersena, Braci 
Grimm

2 Konkurs wiedzy o bajkach pt:” Bajki, baśnie, bajeczki”.

CZERWIEC

1 Teatrzyk w grupach o wątku humorystycznym z wykorzystaniem utworów literackich o
tematyce dziecięcej.
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