
Sprawozdanie z realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na 
lata 2021 – 2025 Priorytet 3 
w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w 
Krapkowicach



• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem 
uchwalonym na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy 
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia 
społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

• Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i 
Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem 
Edukacji jako operatora Priorytetu 3.

• Kwota przyznanego wsparcia: 3000zł

• Kwota wkładu własnego: 750zł

• Liczba zakupionych nowości wydawniczych: 214



Przed przystąpieniem do realizacji programu opracowano plan działań 
promujących czytelnictwo w placówce.

Wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizację programu oraz ustalono 
terminarz wydarzeń.

Cała wspólnota przedszkolna zaangażowała się w realizację zaplanowanych 
działań.

Podjęte działania odnosiły się do trzech głównych założeń programu:



I. Zakres współpracy
placówki wychowania
przedszkolnego z

biblioteką publiczną/
pedagogiczną



Wprowadzenie dzieci w świat
literatury, nawiązanie
współpracy z biblioteką
dziecięcą.

1. Spotkanie z paniami bibliotekarkami, 
słuchanie czytanych utworów, oglądanie
książek, rozmowa na temat pracy
bibliotekarza oraz funkcjonowania
biblioteki. Poznanie codziennej pracy
bibliotekarza oraz pomieszczeń
bibliotecznych.

2. Zapoznanie dzieci z systemem układania
książek, sposobami wypożyczania
książek. Odbyły się pogadanki na temat
odpowiedniego zachowania w bibliotece i
czytelni. Założono karty czytelnika dla
grup przedszkolnych, wypożyczano książki
do czytania w przedszkolu.



3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych:
- „Maj z baśnią i bajką”
- „Uwolnij książkę i dziel się z innymi radością 
czytania”
- „Świat bajek”
- „Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem”
- „Kopciuszek”
- „Symbole narodowe”

4. Przygotowanie wystaw:
- „Majowe Święta”
- „Zapomniane zawody”
- „Symbole narodowe”
- „Jan Paweł II”

5. Czytanie książek dla dzieci przez panią
bibliotekarkę w przedszkolu.
- „Czytanki pani Ewy” -
słuchanie baśni „Złota gęś”

- Spotkanie z p. Ewą -
słuchanie bajki „Reksio i przygody na wakacjach
”.



6. Zaproszenie i udział pani Ewy w 
komisji konkursowej Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony 
bohater literatury polskiej dla dzieci”.

7. Rozstrzygnięcie gminnego 
konkursu plastycznego „Mój 
ulubiony bohater literatury 
polskiej” w Bibliotece 
Dziecięcej.

8. Zorganizowanie w Bibliotece 
Dziecięcej wystawy 
pokonkursowej – prac 
nadesłanych na gminny konkurs 
plastyczny „Mój ulubiony bohater 
literatury polskiej”

9. Współpraca przy zakupie książek w ramach programu – polecenie książek 
oraz zaznajomionej księgarni.



10. Spotkanie z pisarką Natalią Korop, 
„Drzewo, które stało się gitarą” 



Podziękowanie Pani Ewie za 
pomoc i zaangażowanie w 

realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.    



II. Zajęcia edukacyjne
z wykorzystaniem
zakupionych książek:



1. Zorganizowanie w salach 
„Kącika książki”- zachęcenie 
dzieci do oglądania, opowiadania 
wybranych książek:

- Wspólne układanie książek według 
rodzaju.

- Ustalenie zasad korzystania z 
książek w założonych 
„biblioteczkach”,

2. „Książeczki z naszej 
biblioteczki” - oglądanie, 
słuchanie, opowiadanie wybranej 
przez dzieci bajeczki.



3. „Weekendowe czytanie”. Możliwość 
wypożyczania książek przedszkolnych chętnym 
dzieciom na weekend (dokumentacja w 
zeszytach).

- Kształtowanie szacunku do książki, a także 
umiejętności dzielenia się z innymi.

4. Naprawianie zniszczonych książek.

5. Wykonanie zakładek do książek.

6. Wzbogacanie kącika o nowe pozycje 
zakupione w ramach programu. 



7. „Spotkanie z Książką”

- „Poranki z bajką”- głośne czytanie 
przyniesionej przez dzieci bajki, baśni, książeczki w 
wybrany dzień tygodnia.

- „Popołudnie z bajką” - czytanie bajeczek z 
kącika książki.

- „Duży czyta małemu”- głośne czytanie 
dzieciom bajeczek przez zaproszonych gości: 
absolwentów przedszkola, emerytowany 
nauczyciel, babcia, pani dyrektor, rodzice....

- Czytanie bajek w ogrodzie przedszkolnym 
– wykorzystanie teatrzyku Kamishibai oraz 
zakupionych książeczek. 

- Słuchanie audiobooku z cyklu „7 prac detektywa 
Ząbka” i innych.

- Wykorzystywanie literatury dziecięcej podczas 
codziennych zabaw i zajęć.



7. Zorganizowanie „Tygodnia z bajką”.

8. „Poznajemy polskie legendy”- zapoznanie z 
legendami w oparciu o : czytanie, sylwety teatrzyku 
„Atelier”, teatrzyku kamishibai

9. Poznajemy legendy o naszym mieście.

10. Wykorzystanie literatury do zabaw 
matematycznych.



11. Nauka wierszy z okazji: Dnia Matki, 
Dnia Ojca, Pożegnania 6 latków.

Zorganizowanie „Dnia Teatru”:

12. „Zabawa w Teatr” - odgrywanie 
scenek z wykorzystaniem pacynek, 
kukiełek oraz masek,

- Zapoznanie dzieci z różnymi formami 
teatru. 

- Przygotowanie przedstawienia pt.
„Witaminki dla księżniczki 
Marcelinki” - promującego zasady 
zdrowego odżywiania się oraz wartości 
ekologiczne.

- „Powitanie Jesieni”- przygotowanie 
inscenizacji w oparciu o utwory o tematyce 
jesiennej.



13. „Ach ta Pipi” - wyjście do 
KDK na przedstawienie w 
wykonaniu aktorów 
Narodowego Teatru 
Edukacyjnego im. Adama 
Mickiewicza z Wrocławia.



III. Wydarzenia promujące czytelnictwo 
organizowane w ramach programu:



1.„Miś ulubiony bohater 
literacki” - zorganizowanie 
przedszkolnego konkursu 
plastycznego. Stworzenie 
portretu misia z ulubionej bajki.

2. Zorganizowanie Gminnego 
Konkursu Plastycznego „Mój 
ulubiony bohater literatury 
polskiej dla dzieci”



3. Zorganizowanie spotkania z rodzicami 
– rozdanie materiałów na temat:
- „Dlaczego warto czytać dzieciom książki”

- ”Rola literatury w rozwoju dziecka w wieku 
przedszkolnym”
- „”Książka jako pomoc we wprowadzaniu 
dzieci w świat wartości”

4. Pedagogizacja rodziców poprzez 
umieszczenie na grupach whatsApp oraz 
stronie internetowej przedszkola artykułów 
dotyczących „Wpływu czytania na rozwoju 
dzieci”

- Zachęcenie rodziców z dziećmi do udziału w 
spotkaniu autorskim z panią Sandrą 
Podleską – mieszkanką Krapkowic, autorką 
książki pt. „Piernik z wróżbą”

5. „Jak powstaje książka?” – oglądanie filmu 
edukacyjnego na temat sposobu powstawania 
książki. 



6. Zorganizowanie spotkania z 
pisarzem Pawłem Brolem
autorem książki pt. „Niewolnik w 
Europie”– mieszkańcem 
Krapkowic. Czytanie bajek w 
poszczególnych grupach. 
Pogadanka na temat „Jak 
napisać książkę” w grupie dzieci 
6 letnich.



7. „Na początku była
miłość” - udział dzieci
w ogólnopolskim
konkursie
plastycznym, opartym
na literaturze dziecięcej
dotyczącej rodziny.



8. Zajęcia z nowo zakupionymi książkami 



Wnioski z realizacji programu

Program zintegrował różnorodne działania nauczycieli, rodziców i dyrektora wokół promocji
czytelnictwa w przedszkolu i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z
biblioteką działającą w naszej gminie. Wybór i zakup książek do przedszkolnych „Kącików
książek” dostosowanych do wieku dzieci spowodował wyraźne i zauważalne zwiększenie
zainteresowania zarówno książką, jak i biblioteką. Nowo zakupione książeczki dostarczyły
małym czytelnikom wielu radosnych emocji, wrażeń, rozbudziły ciekowość oraz zachęciły je do
korzystania i odwiedzania biblioteki dziecięcej. Rozmowy na temat przeczytanych bajek i
opowiadań dają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach edukacyjnych, inspirują do
nowych działań promujących czytelnictwo dają możliwość częstszego obcowania z książką.
Dzieci miały szansę m. in. wziąć udział w ciekawych zajęciach oraz wystawach na terenie
biblioteki. Słuchały utworów czytanych przez zaproszonych gości. Uzyskane pieniądze zostały
przeznaczone także na organizację Gminnego Konkursu „Mój ulubiony bohater literatury
polskiej dla dzieci”, Przedszkolnego konkursu plastycznego “Miś ulubiony bohater literacki”.

Przygoda z książką się nie kończy! Trwa nadal!
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