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Mały Europejczyk



Działania

• Zgodnie harmonogramem akcji Cała Polska 
czyta dzieciom 
w roku szkolnym 2019/2020 spotkania czytelnicze 
dotyczyły:

• edukacji ekologicznej  i rozważenia, co każdy z 
nas może zrobić, by ocalić Ziemię przed 
katastrofą wywołaną zmianami klimatycznymi i 
zanieczyszczeniami;

• nauczania uniwersalnych wartości moralnych 

• pomocy dzieciom w zrozumieniu emocji, które 
kierują naszymi wyborami i życiem.



WARTOŚCI



Efekty

• dłuższe skupianie uwagi na czytanym tekście

• wzrost zrozumienia czytanych tekstów u dzieci

• wprowadzenie dzieci w świat wartości: patriotyzm, ojczyzna

• kształcenie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi, do przyrody

• znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków 

• kształtowanie podstawowych powinności moralnych: życzliwości, 
tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności , uczciwości, szacunku

• zaciekawienie otaczającym światem 

• wzmocnienie więzi rodzic-dziecko



Grupa: Poziomki: 
• Poziomki szczególną uwagę poświęciły literaturze dotyczącej

ekologii. Czytaliśmy wiersze dostarczające informacje, co możemy

zrobić, aby ratować naszą planetę. Seria wierszyków pochodziła z

książki pt. „Jak być eko”.

• Z czytanej literatury dzieci uczyły się zachowań regulujących

kontakty społeczne i poznawały ważne w życiu wartości. Wiedzą, że

należy mówić przepraszam (Franklin mówi przepraszam), rozumieją

że dobrze mieć przyjaciół (Niegrzeczny Jeżyk), że trzeba być

tolerancyjnym i należy akceptować czyjąś inność (Basia i kolega z

Haiti), mają świadomość że należy być dla innych życzliwymi,

odnosić się z szacunkiem (Od złości do radości).

• Wśród czytanych pozycji dużą rolę odegrały bajki. Szczególnie
dzieciom podobały się: Czerwony Kapturek, Kot w butach, Śpiąca
Królewna, Roszpunka i Trzy świnki.

• Poziomeczki bardzo polubiły legendy „O Lechu, Czechu
i Rusie” oraz „Wars i Sawa”.

• Mieliśmy także gości którzy przyszli, aby czytać nam ciekawe
opowiadania. Była to siostra Julii i Marceliny.



Grupa: Kangurki W grupie "Kangurki" w ramach akcji "Czytające 
Przedszkole" dzieci miały okazję zapoznać się z 
wieloma ciekawymi pozycjami książkami dla 

najmłodszych czytelników. 

„Wielka księga uczuć" G. Kasdepke i „Uczucia" 
Walden Libby wprowadziły nas w świat emocji 

m.in. szczęścia i radości. Były też punktem wyjścia 
do tematów takich jak odwaga czy 

sprawiedliwość. 

Życzliwości i akceptacji uczył nas kolorowy słonik 
z serii książeczek o przygodach Elmera. 

O odpowiedzialności rozmawialiśmy po 
przeczytaniu opowiadania z książki pt. "Zwierzątko 

dla Dominika".

Natomiast pięknie ilustrowana książka „Zakątki" 
pokazała nam jak różne są dzieci na całym 

świecie. Czytaliśmy również polskie legendy, nasza 
ulubiona to ta o powstaniu naszego miasta, czyli 

"Wars i Sawa". 



Grupa: Jeżyki 
Zgodnie z akcją czytelniczą w grupie Jeżyki 
odbywało się codziennie głośne czytanie 

wspaniałych pozycji książkowych dedykowanych
do dzieci.

Dbając o kształtowanie postaw proekologicznych,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji oraz
rozwój zainteresowań u dzieci do czytania
wybrałyśmy następujące pozycje książkowe:
- „O zajączku Filipie”  E. Zubrzycka, 
- „Niebieska niedźwiedzica” J. Chmielewska,
- „Basia i kolega z Haiti” Z. Stanecka, M. Oklejak, 

- „Gdzie jest Amos” P.C. Stead, 
- „Psierociniec” A. Widzowska, 
- „Wszystko zniszczone”  Most Nele, 
- „Włóczykij” A. Taborska, 
- „Zguba Michałka” J. Hartwig 
- „Jedzie zima” Cz. Janczarski



Grupa: Motylki 
• W ramach akcji czytelniczej dzieci z grupy

Motylki słuchały bajek i opowiadań
czytanych przez nauczycieli oraz
zaproszonych gości: rodziców i uczniów
ze SP nr. 154.

• Dzieci miały okazję posłuchać
wspaniałych opowieści o uczuciach
i emocjach np. Obóz z Perłą - frustracja,
Obóz sportowy – niepewność, opowieści
z serii Franklin, baśni i legend
o Warszawie i Krakowie oraz opowiadań
o zwierzętach.

• Często po przeczytaniu dzieci tworzyły
ilustracje do bajek.



Grupa: Sowy • W ramach akcji „Czytające przedszkole” dzieci z 

grupy Sowy odbyły wiele spotkań czytelniczych, 

celebrowały dodatkowe wydarzenia oraz kształciły 

postawy proekologiczne.

• Poniżej wybrane pozycje książkowe - Basia i kolega z 

Haiti- Z. Stanecka, M. Oklejak, Wiewiórki, które nie 

chciały się dzielić- R. Bright, J. Field, Wielkie sprawy 

małych dzieci. Mali bohaterowie- A. Maciak, 

Szczęście. Opowiastki dla dzieci- Bormans Leo, Basia-

Z. Stanecka. 

• Dodatkowe wydarzenia obchodzone w grupie: np. 

Międzynarodowy Dzień Kropki, Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i 

Gotowania, Święto Niepodległości, Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka, Światowy Dzień Życzliwości , Dzień 

Pluszowego Misia , Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych, Dzień bez opakowań foliowych, 

Międzynarodowy Dzień Przytulania.



Grupa: Krasnale 

• Tradycją w grupie 
Krasnale stało się 
poobiednie "czytanie” 
ulubionych książek 
przez dzieci 
i przelewanie emocji 
związanych z nimi 
na papier.

• Zgodnie z akcją 
czytelniczą do 
wspólnego czytania 
wybieraliśmy literaturę 
dotyczącą wartości, 
emocji oraz postaw 
proekologicznych.



Grupa: Jagódki: 
Zgodnie z akcją czytelniczą w grupie Jagódki ustaliliśmy
stałą porę czytania, pod hasłem odpoczynek z książką. W
ciągu I półrocza 2019/2020 wzbogaciliśmy naszą
Jagódkową biblioteczkę o nowe pozycje literatury
dziecięcej, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieciom, jak również
rozwijając ich zainteresowania odbyliśmy wiele spotkań
czytelniczych, których pomysłodawcami były dzieci np.
opowiadania o świecie, zwierzętach, dinozaurach.

Ponadto w ramach realizacji innowacji filozoficznej w grupie
Jagódki odbyły się ciekawe spotkania z literaturą, dzięki
której dzieci uczyły się myśleć, pytać i odkrywać siebie.
Realizowały też program Fundacji Kulczyk „Wiem. Czuję.
Pomagam” – Mądre bajki z całego świata, w wyniku
którego usłyszały opowieści łączące niezwykle ważne
motywy – empatii i wspólnego działania – czyli efektu
domina.

Z kolei książka z niezwykłymi przygodami podróżników: Toli,
Poli i Urwisa zachęciła Jagódki do rozpoczęcia drobnych
działań na rzecz przyrody. Bajki nawiązywały do jednego z
siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Ponadto w grupie gościliśmy naszych kochanych rodziców,
siostry oraz absolwentów, którzy dzielnie i z wielką pasją
czytali nam wybrane przez siebie pozycje książkowe.



Grupa: Kotki 
Grupa Kotki poznawała wybrane

utwory literatury dziecięcej. 
Słuchanie bajek kształtowało
u dzieci umiejętność słuchania 

tekstu czytanego. 

Wspólnie z dziećmi została 
założona „Kotkowa Biblioteczka 

Dziecięca”. 

Korzystając z niej rozwijaliśmy 
zainteresowania czytelnicze 
naszych przedszkolaków. W 

trakcie całego półrocza staraliśmy 
się zachęcić członków rodzin do 

czytania z dzieciom.



Grupa: Misie 

• W ramach akcji „Czytające Przedszkole”
dzieci w grupie Misiów poznały wiersze między
innymi: „ Życie przedszkolaka”, „ „Światełko”,
„Jesień”, „Stefek Burczymucha”, „Zima”, „
Rok”.

• Poznaliśmy również opowiadania pod tytułem:
„Uszatek idzie do przedszkola”, „ Bałwanek”, „
Choinka od dużego niedźwiedzia”,
„Marzenie”, „Ważna uroczystość”, „ W sklepie
z zabawkami”- dzieci wypowiadały się na
temat, wysłuchanych treści, próbowały
odnieść się do własnych doświadczeń
i doskonaliły słuchanie ze zrozumieniem.

• W grupie Misiów największe zainteresowanie
wzbudziły baśnie i bajki: „Czerwony Kapturek”,
„Złotowłosa i trzy misie”, „O rybaku i złotej
rybce”, „Kopciuszek”.



Wróbelki: • W grupie Wróbelki głośne czytanie odbywało się
codziennie. Wybór literatury był często związany z
tematami realizowanymi w danym miesiącu, z
realizowanymi projektami, innowacjami. Dużo pozycji
dotyczyło rozwijaniu kompetencji miękkich. Szereg
książek to nowości wydawnicze.

• W ramach uwrażliwiania, rozwijania empatii, poruszania
tematyki emocji przeczytaliśmy: „Niebieską
niedźwiedzicę”, „Rikuś”, „Franklin się rzadzi”, „Franklin
ma zły dzień”, seria o Elmerze, „Wszyscy jesteśmy
wyjątkowi”, „Szympansik ma zły humor”, „Franklin i
ukochany kocyk”, „Gdzie mieszka szczęście?”,
„Kolorowy potwór”, „Tipi i kocyk mocyk”, „Franklin
zapominalski”, „Nie martw się misiu Tulisiu”, „Wiewiórki i
złoty orzech”, ‘Basia i przedszkole”, „Święta Misia Tulisia”,
seria o Tupciu Chrupciu

• W ramach realizacji innowacji „O co prosi Ziemia?”:
„Dziwolągi”, „ Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?”,
„Krecik w mieście”, „Franklin sadzi drzewo”, „Skok na
smog”, „Uratuj Ziemię”, „Żarówka Tosia”

• Podczas jesiennego spaceru Wróbelki odwiedziły 
Bibliotekę Plenerową, gdzie wymieniły książki. 



Grupa: Biedronki Grupa Biedronki aktywnie brała udział w realizacji 

akcji „Czytające przedszkole”. 

Dzieci wysłuchały legend warszawskich, co

przybliżało im historie Warszawy.

Poznały także najpopularniejsze pozycje literatury 

dziecięcej: np.  Dzieci z Bullerbyn, Pinokio.

Zwieńczeniem akcji było utworzenie grupowej

biblioteczki, z której dzieci w czasie wolnym

korzystają i dzięki książkom poszerzają wiedzę o

świecie, wzbogacają słownictwo.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że naszą grupę

odwiedziła autorka książki „W wiśniewskiej

garnkowni pani Wandy” p. Elżbieta

Miecznikowska. Pani Ela przeczytała dzieciom

fragmenty książki mówiące o życiu p. Wandy

Szrajberówny, następnie pokazała zdjęcia

eksponatów które zostały zrobione przez p. Wandę

i jej podopiecznych oraz opowiedziała jak dawniej

wyglądała Białołęka – Wiśniewo.



Grupa: Pszczółki 

• Pszczółki w ramach akcji czytelniczych w tym
półroczu skupiały się w swoich wyborach na
zagranicznej literaturze dla dzieci.
Szczególnie były to książki zawierające
w sobie treści o tematyce z zakresu ekologii.
Ponadto dzieci przynosiły i gromadziły
w kąciku książki, broszury, albumy
przyrodnicze. Inne pozycje były też związane
z obchodzonymi świętami jak np.
Dzień Życzliwości.

• Wiele pozycji dzieci przynosiły z domu. Lubiły
się bawić w bibliotekę, szczególnie po
zajęciach w Bibliotece Multimedialnej
Nautilus.



Grupa: Słoneczka 
W grupie Słoneczek codziennie odkrywamy
nowe opowiadania, legendy, wiersze, a co za
tym idzie wartości, zasady i pozytywne
wzorce.

Ulubionymi naszymi książkami są opowiadania 
o uczuciach i emocjach z serii o Franklinie, 
„Od złości do radości”- wierszyki o uczuciach, 
„ Mów co czujesz”- Kubuś Puchatek. 

Codziennie odpoczywamy słuchając baśni
„Księgi Baśni” oraz „Poczytaj mi mamo”, poza
tym uwielbiamy słuchać pamiętnik Florki-
ryjówki. Chłopcy interesują się mapami i
światem, który nas otacza, codziennie
„błądzą palcem po mapie” i szukają nowych
przygód ze swoimi wymyślonymi
superbohaterami.



Grupa: Tygryski 
• Nasze Tygryski bardzo chętnie

i często zaglądają do kolorowych
książek i gazetek w kąciku
czytelniczym. Pokazujemy dzieciom,
iż czytanie jest ciekawe np. cykl
książek „Magiczne drzewo”, „Basia”

• Mamy w grupie kilkoro dzieci, które
samodzielnie czytają w czasie
wolnym. Bardzo lubią czytać innym.
Tygryski same też tworzą własne
historie – zapisują je oraz wykonują
ilustracje.

• Dzieci często wypożyczają do domu
książki z naszego kącika, lub
wymieniają się między sobą
własnymi pozycjami.



Grupa: Żabki 

• W ramach realizacji akcji czytelniczej
w grupie Żabki codziennie odbywało
się głośne czytanie bajek przez
nauczyciela oraz słuchanie
audiobooków.

• W grupie pojawili się mili goście –
babcie, rodzice, aby przeczytać
dzieciom wspaniałe pozycje
książkowe.

• Stworzyliśmy kącik czytelniczy, który 
zachęcał dzieci do odpoczynku i 
spędzania czasu wolnego z książką. 



„Czytanie dzieciom to najlepsza witamina”
Dziękujemy wszystkim nauczycielom 

i dzieciom za aktywny udział. 

Wspólnie promujmy czytelnictwo.

Lider akcji w przedszkolu
Joanna Pacholczyk-Mizdalska

• W każdej grupie dbano o kąciki czytelnicze, które na bieżąco 
były wzbogacane o ciekawe pozycje.

• W przedszkolu istnieje kącik „Wędrująca książka” –to stałe 

miejsce wymiany książek w przedszkolu 

• Już kolejny rok funkcjonuje w przedszkolu „Kuferek książek”, w 
którym znalazły się książki dotyczące ekologii. 

• W ramach realizacji akcji obchodziliśmy w przedszkolu wiele 

ciekawych dni, w tym Dzień Kropki – święto kreatywności i 

odkrywania talentów, czy choćby Dzień Głośnego Czytania 

i Dzień Życzliwości.  


