
INNOWACJA "Lubię książki" 

                 Literatura dziecięca ma ogromny wpływ na rozwój umysłowy dzieci. Zarówno tych małych jak 

i tych starszych. To dzięki nim skłaniamy dzieci do rozwijania  i poszerzania słownictwa, wypowiadania 

się na podstawie ilustracji, pobudzania wyobraźni, kreatywności i twórczości. Dzieci same mogą 

wymyślać bajki lub tworzyć własne zakończenia, do tych już istniejących. Z książką mogą się bawić już 

od najmłodszych lat. Od Nas dorosłych tylko zależy, by korzystały z nich w odpowiedni sposób.     

Poprzez proste codzienne czynności możemy wprowadzić u dzieci nawyk i chęć sięgania po książki. Na 

początku je oglądamy, opowiadamy obrazki, wybieramy krótkie bajeczki  i zwracamy uwagę, by o nie 

dbać i oglądać z czystymi rączkami przy stoliku czy łóżku. Codzienne czytanie dzieciom bajek na pewno 

zachęci je do ich sięgania i ułatwi później naukę w szkole. 

                Program ten ma za zadanie szerzyć czytelnictwo już u najmłodszych dzieci, zachęcać 

rodziców do czytania dzieciom  różnych książek, oraz do znajomości znanych bajek. Odzwierciedlania 

ich w zabawie, rozwijania talentów aktorskich w organizowanych przedstawieniach teatralnych.  

               Do napisana tego programu skłoniło mnie zamiłowanie do książek i chciałabym to zaszczepić 

swoim wychowankom.  Wprowadzenie go w placówce na pewno mi w tym pomoże. W tym celu pomocne 

będą kąciki książki, które znajdują się w każdej sali, a także współpraca z rodzicami (zorganizowanie 

tygodnia z książką - rodzice czytają pod hasłem: "Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato" oraz możliwość 

czytania książek w grupie w ramach spotkań z rodzicem "Bohatera tygodnia", organizacji spotkań 

raz w miesiącu w grupie przeze mnie prowadzonej -  (zaczynamy od kwietnia)  i możliwość 

wypożyczania książek z biblioteki. 

  

Cele programu: 

  

Cele główne: 

      Rozwijanie zainteresowania tradycyjnymi  bajkami /baśniami. 

      Zachęcanie i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

      Kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości. 

      Zachęcanie rodziców do czytania dzieciom pod hasłem : „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”. 

  

Cele szczegółowe (dziecko): 

      Wykazuje się znajomością treści bajek/baśni. 

      Dokonuje oceny postawy bohaterów. 

      Dostrzega dobro i zło, dostrzega potrzeby innych. 

      Szanuje i dba o książki. 

      Posługuje się książkami zgodnie z ich przeznaczeniem. 

      Samodzielnie próbuje opowiadać  bajkę na podstawie ilustracji. 

      Chętnie słucha czytanych książek. 

      Aktywnie uczestniczy w przedstawieniach teatralnych. 

      Posługuje się rekwizytami. 



      Odgrywa role w zabawach parateatralnych, dramowych. 

      Rozwija swoją wyobraźnię. 

      Jest kreatywne, twórcze. 

      Posiada bogaty zasób słownictwa, wypowiada się pełnymi zdaniami. 

  

Podstawa programowa: 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

1) Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, 

gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. 

2) Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji. 

3) Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach. 

4) W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach. 

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem. 

2) Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie 

posługiwać się rekwizytami (np. maską). 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

4) Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania. 

5) Słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami. 

 


