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Opis zajęć promujących czytelnictow   

Opowiadania do poduszki 
 

rodziny uczniów/ 
osoby 
niepełnosprawne 

               tak                 nie                   tak ale nie tylko 

Zajęcia 
wielojęzykowe 

               tak                 nie                   

Zajęcia 
przeznaczone dla 

                Dziewczęta           I chłopcy              obie grupy 

udział rodziców                    tak                nie                   
 

Wykorzystanie  
multimediów 

                  tak                 nie                    

Cele 1. Popularyzacja wśród rodziców codziennego czytania 
dzieciom książek  

2. Kształtowanie nawyków czytania dla przyjemności 
wśród dzieci  

 

Wiek 3 - 7  
 

Sugerowana liczba 
uczestników 

10 - 30  

Miejsce, 
wyposażenie 

45’- 60’  

 Miejsce i 
wyposażenie  

Miejsce: klasa szkolna / biblioteka 
 
Materiały:      Odpowiednie książki ( duże, lubiane przez dzieci 

lub bajki), element wyposażania tworzące miła 
atmosferę (nocne lampka, poduszki itp.) kubki i 
coś naprzerwe na gorącą kawę     

 
Przygotowanie: Przygotowanie: pokój powinien tworzyć 

przyjazną atmosferę by pobyt w nim dzieci I 
rodziców sprawiał im radość    

 

Opis zajęć 1. Biblioteka lub klasa szkolna zostaje udekorowana 
dużą ilością poduszek, lampek nocnych, foteli na 
biegunach i lampkami dekoracyjnymi (do choinek) 
których przyćmione światło tworzy miłą i przyjazną 
atmosferę. 

2. Animator starannie dobiera książkę do czytania tak by 
wszystkie dzieci mogły brać udział w zajęciach np 
książkę dużego formatu lub bajkę  

  x 

  x 

 x 

x  

 x 
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3. Animatorzy są ubrani w piżamy lub szlafroki  
4. Dzieci przychodzą ze swoimi rodzicami i ulubioną 

książką. Młodsze rodzeństwo również jest mile 
widziane   

5. Animator czyta dzieciom siedzącym wokół niego 
książkę 

6. Rodzic czyta lub opowiada bajkę dzieciom (rodzice 
przychodzą przygotowani na spotkanie) 

7. Dzieci siadają rodzicom lub opiekunom na kolanach  
8. Każdy rodzic czyta swojemu dziecku wykorzystując 

książkę, którą sam przyniósł 
9. Uczestnicy spotkania robią sobie przerwę na gorącą 

czekoladę, ciasteczka lub żelki. 
10. Po przerwie dzieci siadają wokół  animatora by 

wysłuchać ostatniego opowiadania lub bajki  
 

Uwagi dla 
prowadzącego 
zajęcia 

 Istotne jest by spotkanie odbywało się w czasie 
zbliżanym do godzin kiedy dzieci idą spać gdyż to 
pomoże stworzyć sympatyczną atmosferę  
 

Formy kontynuacji 
zajęć   

 Animatorzy i edukatorzy szkolni i biblioteczni 
zachęcają rodziców do czytania dzieciom przed snem 
 

Inspiracja . 
Opracowano na podstawie zajęć prowadzonych przez 
pedagogów i dzieci w szkole podstawowej Merlin Woods,  
Doughiska Road, Galway.  

Bibliografia “Our Story”, Published by the PDST, (2011). 
“Nasze opowiadania” opublikowane przez PDST (2011) 

 


