
PROJEKT CZYTELNICZY

Bajeczna
Księga
 



Czym jest i jak powstała
Bajeczna Księga?
 

Jest to projekt czytelniczy magazynu o wychowaniu
i edukacji dzieci "Bliżej Przedszkola", którego
ambasadorką jest Ewa Stadtmüller. W ramach
projektu dzieci z grupy Myszki wraz z nauczycielem i
rodzicami stworzyły "Bajeczną Księgę" - wspólne
opowiadanie, którego początek został
opublikowany w miesięczniku "Bliżej Przedszkola".



 
 
 
Tu zaczyna się 
nasza bajka
POCZĄTEK 
BAJKOWEJ PODRÓŻY

 



Cele

1.
Promowanie

czytelnictwa wśród

przedszkolaków.

2.
Stwarzanie okazji do

twórczej ekspresji

językowej i

plastycznej.

3.
Angażowanie

rodziców do

współpracy z

przedszkolem w

ramach wspierania

rozwoju dzieci.



Przystąpienie do projektu
 

Nauczyciel zakłada zeszyt A4, w twardej
okładce który staje się "Bajeczną Księgą".
Na pierwszej stronie wkleja wstęp do bajki
"O zielonej biedronce i balu na łące".
Zadaniem dzieci i rodziców jest dokończenie
opowiadania.
 



Bajeczna Księga
A KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Codziennie rano
nauczyciel wysyła
jednemu rodzicowi

plik z bajką w
programie word -
za pomocą poczty

elektronicznej.

Nauczyciel
umieszcza tekst i

rysunek w
założonym

zeszycie A4, a
następnego dnia

plik wysyła do
kolejnej osoby.

Rodzic wraz z
dzieckiem

dopisuje dalszą
część

opowiadania i
tworzą do tego

ilustrację, a
następnie odsyła

wszystko
nauczycielowi.



W każdym drzemie dusza artysty.









Quarkwood High







W każdym też jest odrobina pisarza.



CERTYFIKAT
Każdy mały i dzielny artysta
otrzymuje spersonalizowany
dyplom za udział w projekcie.

Grupa Myszek natomiast
otrzyma certyfikat.

LICZNIK
Po zakończeniu projektu

nauczyciel zamieszcza relację
na stronie

www.blizejprzedszkola.pl 
oraz uzupełnia licznik osób

biorących udział.

Zakończenie





Kilka słów podsumowania

Bajka Myszek zostanie z nami na wiele lat. I w
wolnej chwili każdy przedszkolak tej grupy
będzie mógł sobie do niej wrócić i przypomnieć
tą wspaniałą historię.
 



Projekt został dostosowany do aktualnej
sytuacji, czyli kształcenia na odległość. W

normalnej formie byłby on prowadzony tylko za
pomocą zeszytu, wykluczając drogę

elektroniczną.
 

Aleksandra Radomska-Maroń
 

Prezentacja została oparta na materiałach
dostępnych na stronie:

www.blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega
 



 

~~KLIK~~

Zainteresowanych
zapraszamy do relacji

zamieszczonej na stronie
bliżej przedszkola

 

https://blizejprzedszkola.pl/wpis-17047,bajeczna-ksiega-u-myszek-z-miejskiego-przedszkola-nr-93-w-katowicach

