
„CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE” 

„Mowa ojczysta; to nie wybrane i 

dobrane dla dziecka przepisy i morały, a 

powietrze, którym dusza jego oddycha 

na równi ze zbiorową duszą całego 

narodu”  (Janusz Korczak). 

 

„Cała Polska czyta dzieciom Z wieczora i z rana, Cała Polska czyta dzieciom, Bo 

Polska to Mama. Przędzie się z uczuć i liter Wyobraźni nitka płocha. Cała Polska czyta 

dzieciom Bo Polska je kocha”…  

W dniach od 1 do 9 czerwca 2019 r. nasze przedszkole wzięło udział w XVIII 

Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom – największym dorocznym święcie kampanii 

czytania. W każdej grupie zorganizowano ciekawe zajęcia połączone z głośnym czytaniem, 

wykonywaniem prac plastycznych nawiązujących do literatury, a nade wszystko ze wspólnym 

czytaniem Lokomotywy Juliana Tuwima.  

Celem działań było uświadamianie dzieciom i rodzicom potrzeby codziennego 

kontaktu z książką i rozwijanie u dzieci inwencji twórczej, 

pomysłowości oraz ekspresji słownej. 

Dzieci podjęły wyzwanie stworzenia własnego 

czasopisma nawiązującego do sportowego wydania 

„Świerszczyka”.  

Ważnym momentem podczas tego tygodnia było spotkanie z książką 

„Kolorowy Potwór”. Ta prosta i zabawna historia, wprowadziła dzieci 

 w fascynujący język uczuć. Razem z kolorowym potworem nauczyły 

się, jak rozpoznawać i nazywać emocje. 

Ponadto wracając do tegorocznego hasła „Sportowcy czytają 

dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie” dzieci miały okazję 

wysłuchać dwóch bajek pochodzących z serii Mądre bajki z całego świata : 

- Jak chłopiec, który żył na ulicy, wzbił się wysoko w powietrze -czyta 

Kamil Stoch oraz Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest - czyta 

Jakub Błaszczykowski.  

Koniec tygodnia w każdej grupie należał do Juliana Tuwima  

i jego wspaniałego utworu „Lokomotywa”.  

Tydzień Czytania Dzieciom w grupach (krótka relacja): 

- grupa Poziomki – W grupie pojawił się 

miły gość. Mama Zosi przeczytała dzieciom 

książeczki o bezpiecznych zasadach 

postępowania, kiedy zaczepia nas 

nieznajomy. W ciągu tygodnia Pani 

Agnieszka czytała wiersze Jana Brzechwy.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 



- grupa Jeżyki - W trakcie akcji dzieci z grupy Jeżyki 

słuchały bajki pt. "Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę 

jest" następnie bawiły się w zabawę „Co lubię ja, a co 

lubisz ty?" w której wybierały ilustracje przedstawiające 

różne rzeczy, czynności lub zjawiska. 

 

 

- grupa Krasnale – podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Krasnale gościły 

„czytających rodziców”, którzy prezentowali im ulubione książki z dzieciństwa. 

  
 

- grupa Motylki – to był naprawdę 

zaczytany tydzień  w Motylkach. Dzieci 

oglądały czasopismo Świerszczyk oraz  

z wielką uwagą wysłuchały utworu 

Lokomotywa czytanego przez sportowców 

podczas Inauguracji XVIII 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 

Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają 

dzieciom. Wychowanie przez sport  

i czytanie”, która odbyła się w piątek 31 

maja 2019 roku w Centrum Olimpijskim 

w Warszawie. 

 

 

- grupa Liski - W ramach tygodnia 

Głośnego Czytania Liski poznały bajki ze 

świata:  

"Jak chłopiec który wzbił się  

w powietrze.... " i "Jak mały kanczyl....",  

"O chłopcu który mieszkał na ulicy....". 

Poznaliśmy kolorowe potwory, które 

pomagały nam "wyrzucić złość do kosza" 

oraz słuchaliśmy "Lokomotywy" 

Tuwima, liczyliśmy wagony oraz wesoło 

tańczyliśmy przy utworze muzycznym 

"Lokomotywa Pana Tuwima" 

 

 

 

 



 

 

- grupa Misie – w ramach Tygodnia Czytania dzieci z 

grupy Misie wzięły udział w zabawach opartych na 

książce „Kolorowy potwór” oraz opowieści: „Jak 

chłopiec, który żył na ulicy, wzbił się wysoko w 

powietrze”. Wykonały wspaniałą ilustrację do 

omawianej książki.  

 

 

- grupa Jagódki – podczas Tygodnia Czytania Jagódki zorganizowały akcję Dzieci – 

dzieciom. Oczywiście do czytania wybrały książkę Kolorowy 

potwór i wiersze Juliana Tuwima. W zaczytanym tygodniu 

odwiedziła nas również mama Jana z książką Self-Reg- 

Opowieści dla dzieci, o tym jak działać, gdy emocje biorą 

górę. To było wspaniałe spotkanie,a dzieci takie zasłuchane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

grupa Słoneczka – podczas Tygodnia Czytania Dzieciom 

Słoneczka słuchały wspaniałych przygód Neli. 

 

 

 

 

- grupa Wróbelki – „Kolorowy Potwór” 

szybko zaskarbił sobie przyjaźń dzieci. To 

piękna i pouczająca opowieść. Wróbelki 

„ubrały” w kolory potwora i ozdobiły go 

emocjami pod postacią kolorowych 

kółeczek. W ciągu tygodnia, często 

Wróbelki wracały do tej książki.  

 

 

 

 

 

 



 

- grupa Kangurki - Chcąc uczcić ogólnopolskie 

święto czytania Kangurki poznawały wiersze 

 i opowiadania polskich pisarzy, m. in.: 

,,Kolorowy pociąg” – wiersz S. Daraszkiewicza 

oraz „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w 

biedzie” – opowiadanie R. Piątkowskiej. 

 W ramach  akcji „Sportowcy czytają dzieciom. 

Wychowanie prze sport i czytanie” dzieci 

wysłuchały opowieść czytaną przez Kamila 

Stocha pt. ,,Jak chłopiec, który żył na ulicy, 

wzbił się wysoko w powietrze”. 

 

- grupa Biedronki- Na początku czerwca codziennie odbywało się głośne czytanie książek 

przyniesionych przez dzieci. Przedszkolaki wysłuchały opowiadań czytanych przez 

sportowców oraz zaprojektowały własne czasopismo nadając tytuł. 

   
 

- grupa Pszczółki ,, Ach, jak cudowna jest Panama” oraz książki p. A. Frączek z trudnymi 

słowami: np. kociokwik, banialuki ,hocki – klocki, fanaberie i wiele innych.  

-  

– grupa Kotki zapoznała się z postacią Juliana Tuwima i jego pięknym wierszem 

„Lokomotywa”. Po zapoznaniu się z tym utworem literackim dzieci stworzyły własną 

ilustrację według własnej wyobraźni. 

   



- grupa Tygryski - Pierwszy tydzień czerwca upłynął Tygryskom na zabawach 

dydaktycznych z kostkami uczuć, kartami pracy, czytaniu i słuchaniu książki „Kolorowy 

potwór” oraz głośnym odczytaniu „Lokomotywy” Juliana Tuwima.  

       

- grupa Żabki – W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Żabki stworzyły kącik  

z czasopism, które dzieci przyniosły z domu. Braliśmy również udział w warsztatach  

z książką „Kolorowy Potwór”, gdzie na koniec zajęć mieliśmy za zadanie odszukać oraz 

wykonać zadania potworka. Dzieci były zachwycone tymi poszukiwaniami i uśmiech z ich 

twarzy nie znikał. Udało nam się również wysłuchać bajek opowiadanych przez sportowców 

m.in. Kamila Stocha oraz Jakuba Błaszczykowskiego.  

 

      
 

Jak napisała Wisława Szymborska „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

jaką sobie ludzkość wymyśliła”. To dzięki książkom uczymy się, mądrzejemy, 

podróżujemy 

 i marzymy.  

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Pacholczyk-Mizdalska 
Lider akcji Czytające przedszkole  


