
 

 

 

Sprawozdanie z działań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach 

(12.05.2022 r. – 31.12.2022 r.) 

 

I. Opis zrealizowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego działań, które 

promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci.  

 

1. W maju w przedszkolu powstał Kącik książki  dający dzieciom możliwość 

wypożyczenia książki do domu. Książki w kąciku książki pochodzą z darowizn na 

rzecz przedszkola.  

 

 

 



 

2. Nauczycielki w okresie od października do grudnia zorganizowały w każdej z 

sześciu grup przedszkolnych zajęcia edukacyjne promujące czytelnictwo z 

wykorzystaniem literatury dziecięcej zakupionej w ramach NPRC. W tym także 

zabawy parateatralne.  

 



 

 

 

3. Na przełomie października i listopada w przedszkolu zorganizowano Wystawę 

prac plastycznych pt. „Eco-Postać bajki”, na której zaprezentowano prace 

zespołowe wykonane przez każdą z grup. Do stworzenia prac wykorzystano 

materiały odpadowe. Celem wystawy było rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych, zdolności plastycznych,  inwencji twórczej oraz umiejętności 

współpracy i współdziałania. 

 



 

4. Konkurs czytelniczy „Pisać bajki każdy może” został zorganizowany po raz drugi  

w przedszkolu w okresie październik-listopad. Każdy przedszkolak wykonał z 

rodzicem ilustrację do wspólnie tworzonej książki. W efekcie każda grupa 

stworzyła własną książkę. Konkurs miał na celu rozwijanie twórczej ekspresji 

językowej i plastycznej dzieci oraz włączenie rodziców do współpracy na rzecz 

rozwoju dzieci i placówki.  Za udział w konkursie każdy przedszkolak otrzymał 24 

listopada nagrodę w formie książeczki. Nagrody zostały wręczone przez dyrektora 

przedszkola. Z kolei stworzone książki zostały przekazane do Biblioteki Publicznej  

w Tułowicach.  

 



 

 

 

 

5. Do przedszkolnego księgozbioru zakpiono 145 książek dla dzieci, w tym pozycje 

uwzględniające tematykę niepełnosprawności i ekologii, a także książki 

sensoryczne do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.   

 

II. Opis zrealizowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego działań, które wskazują na 

współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną 

 

1. Happening z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek z udziałem 

przedszkolaków promujący czytelnictwo.  

 

- 12. maja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przedszkolaki wzięły udział 

w spektaklu teatralnym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Tułowicach w sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury. Spektakl o tematyce 

profilaktycznej pt. „Mapa skarbów” wykonał teatr „Kurtyna”. 



 

 

 

 

 

- 13. maja przedszkolaki odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną z transparentami, na 

których widniały hasła promujące czytelnictwo oraz przekazały do biblioteki sześć 

książek stworzonych przez dzieci wspólnie z rodzicami w ramach akcji ”Pisać bajki 

każdy może”. Każda grupa przedszkolna stworzyła swoja oryginalną bajkę, które 

zostały umieszczone w księgozbiorze Biblioteki.  

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 5. i 8. września podczas zebrań z rodzicami nauczyciele zaprezentowali rodzicom z każdej 

grupy informacje na temat wpływu literatury na rozwój dzieci w formie referatów.  

 

3. 20. września z okazji Dnia Przedszkolaka pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Tułowicach odwiedzili przedszkolaki z życzeniami oraz z zaproszeniem do biblioteki. 

Pracownicy przeprowadzili krótkie pogadanki w każdej grupie promujące czytelnictwo i 

zachęcające do odwiedzin w bibliotece oraz zostawili plakat zapraszający rodziców i dzieci do 

korzystania ze zbiorów biblioteki publicznej.  

 

 



 

4. W październiku przedszkolaki wzięły udział w lekcjach bibliotecznych w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Tułowicach, podczas których poznały zasady korzystania z biblioteki.  

 



 



5. 18 października w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie  autorskie z Panią Aldoną Pydych, 

autorką opowiadań dla dzieci „O PAJACYKU FILIPIE, PRZEDSZKOLU PROMYKU ORAZ 

WAŻNYCH I NIE WAŻNYCH SPRAWACH”  oraz tomików poezji dziecięcej „Czytajcie wierszyki”, 

„Biała zima” i „Babcia w czerwonej sukience”.  Dzieci poznały etapy tworzenia książki oraz 

wysłuchały wierszy i opowiadania autorki.  

 

 

 

 

 

 

 



6. 4. listopada obchodzony był w przedszkolu „Dzień Postaci z Bajek” we współpracy z Gminną 

Biblioteką Publiczną w Tułowicach. Każda grupa uczciła ten dzień w wyjątkowy sposób, a 

ponadto pracownicy biblioteki oraz nauczycielka z przedszkola w kostiumach Maszy, 

Niedźwiedzia oraz Myszki odwiedzili każdą grupę z niespodzianką w formie zabaw i zagadek. 

 

 

 



 



 

 



 

7. Akcja społeczna „Poczytaj przedszkolakowi”  

W ramach tej akcji udało się zaangażować znaną osobę z życia publicznego- Panią Anitę 

Włodarczyk -  polską lekkoatletkę, trzykrotną mistrzyni olimpijska, czterokrotną mistrzynię 

świata oraz wielokrotną rekordzistkę świata, Europy i kraju w rzucie młotem, która 

przekazała dla przedszkola nagranie video, na którym odczytuje wiersz pt. „Samochwała”, 

Jana Brzechwy. Nagranie zostało opatrzone dedykacją dla dzieci z Przedszkola Publicznego w 

Tułowicach.  

 

8. Wystawa prac plastycznych w instytucjach publicznych  

W instytucjach publicznych na terenie naszej gminy zostały umieszczone prace plastyczne 

poświęcone tematyce postaci z literatury dziecięcej, wykonane przez dzieci z naszego 

przedszkola. Prace można było oglądać w Urzędzie Miejskim w Tułowicach i Tułowickim 

Ośrodku Kultury.  

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzut_m%C5%82otem

