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Wstęp
Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozbudzenie zainteresowań książką, to okres
kształtowania się gotowości czytelniczej, którą dziecko wyraża potrzebą słuchania opowiadań,
bajek, baśni oraz każdym spontanicznym kontaktem z książką. Zainteresowanie małego dziecka
książką ,ukazanie całego bogactwa przeżyć, które ona mu przynosi, nauczenie jak korzystać z
książek, wszystko to składa się na przygotowanie przyszłego czytelnika.
Warto więc od najmłodszych lat zachęcać dzieci i ich rodziców do częstego kontaktu z literaturą
uświadamiając im zalety czytania książek. Książka poszerza wiedzę o świecie i człowieku,
wzbogaca słownictwo, rozwija świat uczuć i myśli, poprawia koncentrację i uczy samodzielnego
myślenia.
Stąd zrodził się pomysł stworzenia innowacji, która łączy dwa istotne elementy: traktuje książkę
jako przygodę i pokazuje uniwersalną mądrość polskich przysłów.
Przysłowia polskie stanowią niezwykle bogate źródło informacji, są skarbnicą słów i fraz, które
wzbogacają język oraz zawierają w sobie bardzo dużo mądrości. Tworzyli je ludzie prości, będący
doskonałymi obserwatorami życia. Warto więc, aby dzieci poznały i rozumiały znaczenie
wybranych przez autorki innowacji najpopularniejszych przysłów.
Istotą tej innowacji jest opracowanie takich działań z książką, aby dać dzieciom możliwość
wyrażania aktywności w różnorodnych formach pozwalających jak najlepiej rozwinąć ich gotowość
czytelniczą.
Nasza innowacja opiera się na współpracy przedszkola z rodzicami oraz bibliotekarzami Gminnej
i Szkolnej biblioteki w Połomi. Mamy nadzieję,że pozyskamy jeszcze do współpracy inne osoby,
w tym pracowników naszej placówki.
Innowacja „W książce przygoda, mądrość w przysłowiach'' będzie wdrażana w roku szkolnym
2020/2021 od listopada do maja w dwóch grupach dzieci 5 i 6 letnich. Program nie wymaga
dodatkowych środków finansowych. Nagrody konkursowe zostaną zakupione z funduszy Rady
Rodziców.
Mamy nadzieję,że nasze działania spowodują wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci
oraz rozwiną się ich kompetencje językowe.

Cele innowacji:
● rozwijanie zainteresowania książką
● wyrabianie nawyku czytania i szanowania książki,
● inspirowanie twórczych działań dzieci,
● rozwijanie wrażliwości i wyobraźni i skupienia uwagi dzieci
● poszerzenie zasobu słownictwa dzieci,
● doskonalenie pamięci i rozumienie znaczenia przysłów,
● poznanie ponadczasowych wartości moralnych,
● włączenie rodziców w proces edukacji językowej dzieci

Harmonogram działań
Lp

ZADANIA

TERMIN
REALIZACJI

UWAGI

1.

Pedagogizacja rodziców – uświadomienie korzyści
płynących z czytania książek dzieciom. Zachęcenie
rodziców do współpracy przy realizacji innowacji.

Listopad

2.

Dzieci słuchają jak rodzice im czytają. Wizyta z
książką zaproszonego rodzica.

Raz w miesiącu

3.

Wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej o ciekawe
pozycje wypożyczane z biblioteki szkolnej.

Raz na dwa tygodnie

4.

Kącik ciekawej książki – wizyta bibliotekarza
Raz w tygodniu
Gminnej Biblioteki w Połomi i prezentacja wybranej
lektury.

Przy współpracy z
bibliotekarzem Gminnej
Biblioteki

5.

W kręgu mądrych przysłów – zapoznanie dzieci z
wybranymi przysłowiami w oparciu o literaturę
dziecięcą. Nauka tych przysłów na pamięć i
rozumienie ich uniwersalnej wartości.

„Wszędzie dobrze ale w
domu najlepiej''/ XII/
„Nie czyń drugiemu co
Tobie nie miło” / I /
„W zdrowym ciele
zdrowy duch'' / II /
„Gdzie kucharek sześć
tam nie ma co jeść”
/ III /
„Kto się lubi ten się
czubi” /IV/
„Cudze chwalicie,
swego nie znacie” /V/

Raz w miesiącu
XII - V

Przy współpracy z
bibliotekarzem
szkolnym

6.

Poczytaj mi mamo. Poczytaj mi tato. - wypożyczanie
książek z przedszkolnej biblioteczki na weekend

I - IV

7.

Rodzinne bajko -pisanie - ogłoszenie konkursu dla
dzieci i rodziców.

III

8.

Wyjście na spotkanie z książką -zajęcia biblioteczne 2 – 4 razy w ciągu
w bibliotece gminnej i szkolnej.
trwania innowacji

9.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci –
rozstrzygnięcie konkursu Rodzinne bajko - pisanie

02.IV.

10.

Dla taty i mamy – akademia dla rodziców

V

11.

Ewaluacja innowacji. Przeprowadzenie ankiety
wśród rodziców, analiza uzyskanych wyników,
sformułowanie wniosków i przedstawienie ich
członkom Rady Pedagogicznej.

V

Konkurs polega na
stworzeniu wg własnej
fabuły ilustrowanej
książki przez dzieci i
rodziców

Prezentacja wybranych
przysłów w wierszu,
piosence i dramie

ANKIETA DLA RODZICÓW

DRODZY PAŃSTWO !
Ankieta jest anonimowa i służy uzyskaniu informacji zwrotnej na temat realizacji innowacji
pedagogicznej „ W książce przygoda, mądrość w przysłowiach”.
Prosimy o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
Dziękujemy !
1. Czy uczestniczyliście Państwo w zebraniu informacyjnym dotyczącym zaplanowanej do
realizacji innowacji czytelniczej ?
 TAK


NIE

2. Czy uważacie Państwo, że działania prowadzone w trakcie realizacji innowacji wpłynęły
pozytywnie na rozwój zainteresowań czytelniczych Waszego dziecka ?
 TAK
 NIE
3. Czy częściej czytacie Państwo dziecku w domu?
Jak często? ……………………………………………………………………………………..
 TAK
 NIE
4. Które z działąń realizowanych w trakcie trwania innowacji podobało się Państwu najbardziej?
 Dzieci słuchają jak rodzice im czytają.
 Poczytaj mi mamo! Poczytaj mi tato!
 Rodzinne bajko-pisanie
 Akademia dla mamy i taty.
Inne ( jakie?) ……………………………………………………………………………
5. Czy macie Państwo dodatkowe uwagi na temat innowacji?
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
..

