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Cele
•

Zachęcanie do regularnego czytania dzieciom dla przyjemności 20 minut dziennie –
codziennie.

•

Prezentowanie wartościowych książek dla dzieci.

•

Budowanie świadomości proekologicznej wśród dzieci i uwrażliwianie na potrzeby
zwierząt.

Opis
Oto kalendarium naszych działań podjętych w ramach dobrej praktyki:
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1. 30.05.2020 r. – Uroczyste rozpoczęcie XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom. Zachęcaliśmy my rodziców do czytania w tym dniu bajek, wierszy,
opowiadań o zwierzętach w roli głównej. W galerii na fanpage’u przedszkola na
Facebooku pojawiły się zdjęcia dzieci ze wszystkich grup wraz z czytającymi
rodzicami.
2. 31.05.2020 r. – Zabawy ze zwierzątkami. Poprosiliśmy dzieci o nagranie krótkich
filmików podczas zabaw ze swoimi zwierzątkami (w domu, w sadzie, na łące, nad
strumykiem lub w innym ciekawym miejscu). Nagrania i w tym przypadku zostały
udostępnione na Facebooku.
3. 1.06.2020 r. – Dzień Dziecka, czyli wielkie święto czytania dzieciom.
Przekonywaliśmy, że nie ma lepszego prezentu niż wspólne czytanie i spędzenie
czasu razem. Rodzice wysyłali do nas zdjęcia, na których widać rodzinne czytanie.
4. 2.06.2020 r. – Nasze ukochane zwierzątka. Poprosiliśmy dzieci o narysowanie
ulubionego lub wymarzonego zwierzątka. Prace przedszkolaków zostały
zamieszczone na fanpage’u na Facebooku.
5. 3.06.2020 r. – Zdjęcia ze zwierzątkami. Dzieci oglądały swoje zdjęcia ze zwierzątkami
i pokazywały je sobie nawzajem.
6. 4.06.2020 r. – Hasło o zwierzątkach. Zadaniem dzieci (i rodziców!) było ułożenie
hasła lub rymowanki o swoim zwierzątku lub np. zwierzętach domowych czy leśnych.
Treść mogła być dowolna, mile widzialna – zabawna, z przesłaniem.
7. 5.06.2020 r. – Piękne i niezwykłe papugi. Zaprosiliśmy dzieci do obejrzenia filmiku ze
spotkania z hodowcą papug, który opowiadał, jak dbać o papugi i opiekować się nimi.
Prosiliśmy też o relacje ze spotkań z innymi zwierzętami (np. alpakami).
8. 6.06.2020 r. – Spotkanie z weterynarzem. Dzieci miały wysłuchać wywiadu
z weterynarzem, by poznać wiele ważnych i ciekawych informacji o tym zawodzie
oraz dowiedzieć się, jak dbać o zwierzęta i opiekować się nimi.
9. 7.06.2020 r. – Opowiadania z konkursu. Zaprosiliśmy chętnych rodziców (autorów
opowiadań przygotowanych na konkurs „Historia ze zwierzątkiem w roli głównej”) do
przeczytania swojego tekstu i nagrania filmiku.
Stan realizacji
Zakończona
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Najważniejsze efekty
W ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom (CPCD) realizowane są działania
promujące czytelnictwo. Daje to wymierne efekty w postaci rozwijania zainteresowań
czytelniczych oraz wiedzy o otaczającym świecie.
Informacje dodatkowe
Działania na rzecz kampanii CPCD prowadzimy od 16 lat – m.in. współpracujemy z Gminną
Biblioteką Publiczną. Od najmłodszych lat dzieci zapisywanie są do biblioteki. Zapraszamy
na spotkania z pisarzami , ilustratorami książek dla dzieci. Co roku w przedszkolu
organizujemy konkursy plastyczne lub literackie związane z książką. Kilka razy do roku
w przedszkolu dzieci otrzymują książki w ramach akcji „Od trzeciego roku bez książeczki ani
kroku”, „Urodziny z książką”, „Książeczka od aniołeczka". Podczas spotkań z ciekawymi
ludźmi zawsze czytamy dzieciom. Na zakończenie roku rodzicom wręczamy statuetki
„Mecenasa kampanii" za kilkuletni wkład pracy na rzecz kampanii CPCD. W ramach
konkursu na najlepiej prowadzoną kampanię „Cala Polska Czyta Dzieciom” co roku
otrzymujemy nagrody lub wyróżnienia.
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