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Program edukacji czytelniczej 

Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w  Pile 

Realizowany w roku szkolnym 2022/23  

 

 

 

Wstęp 

 

Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym jest rodzajem sztuki przekazywanej 

małym odbiorcom przede wszystkim za pośrednictwem rodziców i nauczycieli.  

W wieku przedszkolnym kształtują się początki osobowości dziecka, dlatego też 

ważnym zadaniem nauczycieli przedszkola jest odpowiedni dobór książek, które 

posiadałyby bogaty zasób treści o charakterze wychowawczym. Bohater literacki swoim 

postępowaniem i postawą powinien uczyć dzieci jak żyć, głównie przez preferowanie 

cennych wartości moralno – wychowawczych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje 

u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić rodzic lub nauczyciel w procesie 

wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie zainteresowań 

książką. Książka jest również źródłem wiedzy o otaczającym świecie, o człowieku i 

nurtujących go problemach, o kulturze, tradycjach społeczeństwa i własnego narodu 

oraz kulturze innych narodów. Książka rozszerza zakres słownictwa dziecka, ale przede 

wszystkim powinna dostarczać małemu odbiorcy wzruszeń, różnorodnych przeżyć 

związanych z jej zawartością treściową oraz z właściwościami tekstu literackiego tzn. 

jego wartościami artystycznymi, estetycznymi. 
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Głównym celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci w 

przedszkolu. 

  Cele szczegółowe programu:  

Dziecko: 

* odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką, sztuką; 

* doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo  w 

zabawach z tekstem; 

* nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami 

literatury dziecięcej; 

* nabiera motywacji do czytania podczas zabaw z pismem; 

* podejmuje próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów; 

* posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do książki, jako źródła          

wiedzy i przeżyć; 

* samodzielnie korzysta z biblioteczki przedszkolnej i zna zasady 

kulturalnego obchodzenia się z książką; 

* kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję 

twórczą, w różnych formach aktywności 

* rozwija własny potencjał pozytywnych wartości 

 

Metody realizacji programu: 

• praca z tekstem literackim – głośne czytanie, inscenizowanie tekstu przez nauczyciela, 

• posługiwanie się ilustracjami, pacynkami, kukiełkami itp., 

• tworzenie  biblioteczki złożonej z książek wybranych autorów, 

• interpretacja tekstów – recytacja, małe formy teatralne, piosenka, 

• zajęcia biblioteczne, 

• praca z książką jako źródłem literatury i wiedzy o świecie, 

• stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów, 

wykorzystanie poznanych tekstów literackich podczas organizowania imprez przedszkolnych, 

 

• włączanie rodziców do czynnego udziału w życiu placówki i w realizacji programu. 
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Formy wykorzystania tekstu literackiego w przedszkolu: 

 

o nauka wierszy, piosenek i tekstów organizujących ruch dziecka, 

o zajęcia manualne oparte o tekst literacki (rysowanie, malowanie, lepienie, itp.), 

o wdrażanie poprzez literaturę nawyków higienicznych i form 

grzecznościowych, 

o zabawy logopedyczne i inscenizowane oparte o tekst literacki, 

o opowiadanie i czytanie wybranych utworów, posługiwanie się środkami żywego 

słowa, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu dla wywołania 

właściwego nastroju; 

o rozmowa z dziećmi na temat treści poznanego utworu, zachęcanie dzieci do oceny 

bohaterów, określania miejsca akcji, zwracanie uwagi na jego wymowę moralną; 

o czytanie i wygłaszanie wierszy oraz uczenie ich dzieci; 

o inicjowanie poprzez kontakt z książką różnych form działania i ekspresji dzieci 

o inicjowanie inscenizowania utworów literackich, zabawa w teatr; 

o zachęcanie dzieci do oglądania ilustracji w książkach i czasopismach 

dziecięcych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich związek z tekstem 

literackim 

 

Pomoce dydaktyczne: książki różnego rodzaju (encyklopedie, informatory, słowniki, 

popularno – naukowe), poradniki metodyczne, zbiory bajek, wierszy, opowiadań, płyty CD z 

nagraniem bajek czytanych przez sławne osoby, materiały plastyczne, itp. 
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ZADANIA DO REALIZACJI PROGRAMU: 

 

1.  Nawiązanie współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. P. Szumana w 

Pile (siedziba główna oraz Filia nr 3) oraz bibliotekami szkolnymi (Szkoła Podstawowa 

nr 6 i 7 w Pile) 

 

2. Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrabianiu zachowań i działań świadomego 

czytelnika: 

• spotkania w Bibliotece Publicznej - zapoznanie dzieci z regulaminem biblioteki i 

czytelni, zachęcanie do korzystania z jej zasobów i wyrobienia karty bibliotecznej, 

słuchania wybranej pozycji z literatury dziecięcej 

• założenie w sali kącika czytelniczego  

• poznawanie wybranych utworów dostosowanych do wieku dziecka 

• współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym - organizowanie spotkań 

czytelniczych w przedszkolu 

 

3. Zapoznanie dzieci ze sposobem powstawania książki oraz zawodami z nią związanymi: 

• Opowiadanie „Jak powstaje książka?” połączona z oglądaniem filmu edukacyjnego, 

• Historyjka obrazkowa „Droga książki od autora do czytelnika”, 

• Zaproszenie do przedszkola teatrzyku lub zorganizowanie przedstawienia w wykonaniu 

nauczycieli/ rodziców 

• Udział w przedszkolnym konkursie recytatorskim „Mój ulubiony wiersz” (październik/ 

listopad) 

• Udział w konkursie międzyprzedszkolnym  „Bajka uczy, raduje i wychowuje” 

organizowanym przez PP nr 4 w Pile 

• Zorganizowanie spotkania z twórcami literatury dziecięcej 

 

4. Wykorzystanie literatury (bajek, baśni, wierszy) do zabaw relaksacyjnych: 

• Słuchanie bajek relaksacyjnych w celu eliminowania zmęczenia, napięć, czasem agresji, 

• Wykonanie ilustracji do fragmentów wysłuchanych bajek przy muzyce wyciszającej, 

składanie ich w całość, ze zwróceniem uwagi na wartość pracy zespołowej, 

 

5. Zainteresowanie dzieci czytaniem i pisaniem poprzez organizowanie sytuacji 
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edukacyjnych z elementami metody I. Majchrzak. 

6. Biblioteka w przedszkolu: 

• zmodernizowanie biblioteczek w grupach oraz systematyczne wzbogacanie o nowe 

pozycje literatury dziecięcej; 

• zmodernizowanie biblioteki w szatni przedszkolnej dostępnej zarówno dla dzieci, 

rodziców jak i nauczycieli w formie croosbookingu. 

 

7. Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć a także umiejętności 

dzielenia się nią z innymi: 

• naprawianie zniszczonych książek, 

• wykonanie zakładki do książki. 

 

8. Uświadomienie dorosłym ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju 

psychicznego, umysłowego i moralnego poprzez: 

• zachęcenie rodziców do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom podczas zebrań z 

rodzicami i kontaktów indywidualnych, 

• prezentowania na stronie internetowej przedszkola artykułów ukazujących walory 

czytania dzieciom oraz spisu literatury z którą warto zapoznawać dzieci. 

 

9. Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych do: 

• bibliotek 

•  księgarni 

• drukarni. 

 

Przewidywane osiągnięcia: 

Dzieci:  

• nabierają umiejętności czytelniczych i czepią przyjemność zapoznawania i słuchania 

dziecięcej literatury czytanej przez pracowników przedszkola oraz zaproszonych gości. 

• uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez panie bibliotekarki w różnych 

bibliotekach. 

• chętnie, często i właściwie korzystają z biblioteczki przedszkolnej. 

• tworzą własne rymowanki, opowiadania oraz książeczki. 

• rodzice współpracują z przedszkolem biorąc aktywny udział w sesjach czytelniczych 
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w ramach realizacji naszego programu czytelniczego. 

• angażują się w przygotowanie dla dzieci przedstawienia teatralnego w oparciu o 

literaturę dziecięcą. 
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