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 Wspólna decyzja o rozpoczęciu projektu pt. 
„Książka – mój przyjaciel” była wynikiem 
realizacji  tematu kompleksowego, a także  
zainteresowań dzieci tym tematem, ich 
spontanicznymi zabawami oraz licznymi 
pytaniami dotyczącymi  zagadnień związanych 
z książką. 



ETAP I – Rozpoczęcie projektu 

• Przygotowanie siatki pojęć dotyczącej tego, co 
dzieci wiedzą na temat książek. 

• Zapisanie tego, czego dzieci chcą się 
dowiedzieć. 

• Podanie propozycji działań, jakie chciałyby 
podjąć dzieci w tym temacie. 

• Przekazanie rodzicom informacji o propozycji 
rozpoczęcia projektu podczas zebrania 
informacyjno-organizacyjnego. 

 



Tworzymy siatkę pojęć 



Nasza siatka 



Nasz kącik książek – uczymy się jak 
należy obchodzić się z książkami  





Etap II – realizacja projektu 
 

Wycieczka do księgarni 



Uczymy się 
samodzielnie  

kupować 



Nasze zdobycze! 



 
Zabawy w czytanie – rozpoznawanie 

napisów globalnych, łączenie wyrazów z 
obrazkiem, dzielenie wyrazów na sylaby 

  



Zabawy w czytanie 



Udział w zajęciach edukacyjnych 



Wycieczka do Biblioteki 



Oglądanie książek 



Uczenie się ich wypożyczania  



Poznawanie zawodu bibliotekarza 



Warsztaty plastyczne 



Książkowy teatrzyk 



• Słuchanie utworów literackich czytanych przez 
nauczyciela 

• Słuchanie i uczenie się piosenek związanych z 
tematem 

• Rozwiązywanie zagadek o książkach 

 

 



Słuchanie bajek czytanych przez 
rodziców i dziadków 



Mama Czarka 



Mama Michałka 



Mama Anielki 



Mama Julki 



Mama Miłoszka 



Mama Helenki 



Tata Helenki 



Tata Franka 



Mama Mai 



Dziadek Michałka 



Bajkoterapia 



Bajkoterapia 



Kolorowanie obrazków z ulubionymi 
postaciami z bajek 



Zakładki do książek – Praca Systemem 
Edukacji przez Ruch 



Rytmiczne stawianie kropek 







Nasze prace 



Zajęcia matematyczne – nauka liczenia 



Nauka porównywania więcej – mniej 
oraz utrwalania kolorów 



Konkurs plastyczny –  
„Moja ulubiona bajka” 



Udział w akcji charytatywnej 



"Przeszkadzajki i Jawajki - czyżby to był 
teatr lalki?” – przedstawienie teatralne 

Teatru Mozaika. 





Podsumowanie projektu "KSIĄŻKA - 
MÓJ PRZYJACIEL" 



Spotkanie z poezją Juliana Tuwima 



Prezentacja wiersza Juliana Tuwima  
pt: „Kotek” 





Warsztaty dla dzieci i rodziców  



Warsztaty dla dzieci i rodziców 



Warsztaty dla dzieci i rodziców 



Etap III – zakończenie projektu 
 „Co wiemy o książkach” – quiz o książkach jako 

podsumowanie zdobytej wiedzy dotyczącej 
tematu. 



     
Dziękujemy za 

uwagę!  
 


