
Projektu edukacyjnego  
„ Książka przyjacielem dziecka”. 

Miejsce realizacji: Integracyjne Przedszkole 
Publiczne nr 4 w Bartoszycach 



„Krasnale” „Misiaki” 



Cele projektu: 
- kształtowanie postaw czytelniczych, rozwijanie 
edukacji czytelniczej, 
- poznawanie etapów powstawania papieru, w 
tym czerpanego oraz drukowania książek, 
- zachęcanie dzieci i rodziców do 
systematycznego czytania książek oraz prób 
interpretacji   
recytatorskich i plastycznych  krótkich utworów 
z literatury dziecięcej, 



Sposoby realizacji: 
1. Wykonanie mapy mentalnej „Książka to:” (na rozpoczęcie tematu) 
2. Sporządzenie listy pytań „Co chcemy wiedzieć o książce?” 
3. Wykonanie papieru czerpanego. 
4. Prezentacja multimedialna „Jak powstaje książka?” 
5. Wykonanie własnych książeczek. 
6. Wykonanie zakładek do książki. 
7. Wycieczka do drukarni. 
8. Wycieczka do biblioteki. 
11. Spotkanie z autorem wierszy lub książek. 
12. Konkurs plastyczny dla dzieci 4-l i ich rodziców „Mój bajkowy przyjaciel”. 
13. Wykonanie mapy mentalnej „Książka to:” (powtórnie na zakończenie 
tematu) 
14. Zorganizowanie Mikołajkowego czytania. 
15. Urządzenie kącika aktywności dla dzieci i rodziców w holu przedszkola. 
16. Wykonanie prezentacji multimedialnej i jej publikacja w ramach dzielenia 
się dobrą praktyką. 
 



 Wybór tematu – zainspirowanie dzieci tematem poprzez 
wspólne urządzenie  kącika książek  

 Tworzenie siatki pytań – Nauczyciel zapisuje pytania 
zadawane przez dzieci. Jak powstają książki? Kto pisze 
książki? Kto rysuje obrazki do książek? Co się dzieje 
w drukarni? Kto wymyślił książkę i kiedy? Skąd się biorą 
książki w bibliotece? Kto układa książki na półkach? Kto 
wybiera książki do biblioteki? Skąd się biorą książki 
w księgarni? Ile kosztują książki? Jakie są książki? Czym 
różnią się książki? Czy wszyscy czytają książki? Jak 
powstaje papier? Ile książek mamy w przedszkolu, w domu? 
Kto kupuje książki do przedszkola?  
 

Wykonanie mapy mentalnej „Książka to:”  
- rozpoczęcie tematu





 Dzieci proponują osoby, które mogą zostać 
ekspertami i odpowiedzieć na postawione pytania. 
Sugerują, by wybrać: panią bibliotekarkę, 
księgarza, rodzica, który pracuje w drukarni.  
Planowanie wycieczek 





Wykonanie papieru czerpanego. 



Przygotowanie materiału do 
powstania papieru 

czerpanego 









Wykonanie zakładek do książki.











Podczas pobytu w bibliotece dzieci miały możliwość 
spotkania się z bajkową postacią Misiem Puchatkiem, który 

obchodził swoje imieniny w „Dniu Pluszowego Misia” 
zorganizowanym przez filię nr1 Miejskiej Biblioteki w 

Bartoszycach 

Wycieczka do Biblioteki.



 Spotkanie z autorem wierszy dla dzieci  
i dorosłych panem Mirosławem Matuszewskim 









Inscenizacja bajki z 
wykorzystaniem ruchu 





Dzieci wspólnie z rodzicami miały 
możliwość zostać współautorami 

„Bajki o Świętym Mikołaju” 
Wystawa zakładek do książek 



Nasza wspólna „Bajka o 
Świętym Mikołaju 

Wystawa papieru 
czerpanego 
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