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 Opis przykładu dobrej praktyki  

 
 Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu: 
 

Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie 

Nazwa  i rodzaj 
przedsięwzięcia/działania: 

Projekt „Zimowe spotkania z wierszami” 

Obszar pracy szkoły, którego 
dotyczy: 

Kształcenie i wychowanie 

Uzasadnienie; Przykład dobrej 
praktyki uzyskał: 

Pozytywna opinia i uchwala Rady Rodziców,  
Uchwala Rady Pedagogicznej. 

Imię i nazwisko autora 
(autorów) i zajmowane 
stanowisko, funkcja: 

Jolanta Kuszyńska- nauczyciel 
Beata Przybył - nauczyciel  

Inni realizatorzy/ ich liczba: Nauczyciele przedszkola – 7 
Dyrektor przedszkola - 1 

Osoby/szkoły/instytucje/kraje 
współpracujące: 

Natalia Januszkiewicz – pracownik Biblioteki Publicznej w 
Sulęcinie 
Teresa Masztalerz – pracownik Sulęcińskiego Domu Kultury  

Adresaci przedsięwzięcia: 

 
 Dzieci przedszkola, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie 

Liczba osób biorących udział: 50 
 

Termin i miejsce realizacji: W okresie zimowym od grudnia do lutego każdego roku 
Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie 

                                  
 
Cele i założenia: 

 Stwarzanie możliwości do zapoznania się literaturą polskich poetów 

 Popularyzacja literatury dziecięcej 

 Rozbudzanie wrażliwości literacko-artystycznej dzieci 

 Dbałość o kulturę żywego słowa 

 Rozwijanie postawy twórczej 

 Integracja środowiska 

 Rozwijanie współpracy z rodzicami 

 Integracja środowiska nauczycieli  

 

Opis działań: 
„Zimowe spotkania z wierszami poetów polskich”, to przedsięwzięcie, które ma na celu 
popularyzowanie literatury dziecięcej oraz włączenie w program edukacyjny rodziców 
wychowanków. 
Już od pięciu lat nasi wychowankowie corocznie przystępują do konkursu 
recytatorskiego. Dzieci przygotowywane są przez rodziców.  Aby lepiej zintegrować 
nasze środowisko postanowiliśmy, aby w konkursie brali udział także rodzice, 
rodzeństwo lub dziadkowie. 
Na przełomie od grudnia do lutego / zależy to od terminów innych przedszkolnych 
imprez i zimowych ferii/ dzieci wraz z rodzicami przygotowują się do konkursu. 
Corocznie komisja wybiera innego poetę, w roku szkolnym 2012/2013 były to wiersze 
Jana Brzechwy.  
Dzieci oraz wybrana osoba z rodziny przygotowują recytację, podczas której oceniane 
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jest: 
 Pamięciowe opanowanie tekstu 
 Poprawne i płynne deklamowanie 
 Ogólny wyraz artystyczny 
 Rekwizyty i strój wykonawcy 
 Interpretacja 

 
Po ogłoszeniu wyników konkursu jest czas na dzielenie się wrażeniami pomiędzy 
uczestnikami, widownią a członkami komisji. Przy słodko zastawionym stole dla dzieci  
i kawie dla dorosłych jest czas na integrację rodziców i nauczycieli pracujących  
w placówce. Bardzo ważna jest także współpraca z Sulęcińskim Domem Kultury  
i pracownikiem Biblioteki Miejskiej w Sulęcinie. 
  
 

Produktami końcowymi są: 
 

1. Zapoznanie dzieci z różnorodna literaturą polskich poetów. 
2. Kształtowanie umiejętności pamięciowego zapamiętania tekstu. 
3. Przełamywanie nieśmiałości u dzieci i dorosłych poprzez konieczność 

wystąpienia przed innymi 
4. Nauka współdziałania rodziców z dziećmi, nauczycieli. 
5. Integracja środowiska. 
6. Zachęcenie innych rodzin do udziału w kolejnych konkursach. 
7. Dyplom i książka dla każdego uczestnika konkursu. 
8. Informacja na stronie internetowej przedszkola: 

http://malegoprzyrodnika.edupage.org/ 
9. Dokumentacja fotograficzna i informacja w przedszkolnej kronice. 

 
 
 
Wyniki/uzyskane efekty: 
 

1. Poznanie literatury dziecięcej 
2. Możliwość własnej interpretacji wiersza. 
3. Przełamanie nieśmiałości podczas występu. 
4. Integracja środowiska dziecko, rodzic i pracownicy przedszkola. 
5. Rodzice i dzieci mają możliwość spędzenia ze sobą czasu i wspólnego 

poznawania literatury dziecięcej. 
6. W atrakcyjny sposób nawiązuje się współpracę z rodzicami i zachęca do realizacji 

innych zadań. 
7. Przedszkole uzyskuje w opinii rodziców dobrą ocenę za stwarzanie możliwości 

współuczestniczenia w życiu swoich dzieci i przedszkola. 
  
 

 
Uwagi o problemach i trudnościach: 
 
W realizacji corocznych spotkań nic nie może przeszkodzić. Problemem może być 
termin realizacji konkursu, który corocznie musi być korygowany. Termin dostosowuje 
się do terminów innych imprez przedszkolnych oraz terminu zimowych ferii. 
Problemem może być także coraz trudniejszy sposób uzyskania środków na zakup 
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nagród za udział w konkursie. Jak również zdobycie finansów na słodki integracyjny 
poczęstunek.  
 
Co dalej: 
 
Realizowany konkurs i czas spędzony z rodzicami utwierdza nas w przekonaniu, że 
nadal należy podejmować zadanie, którego celem jest nie tylko zapoznanie dzieci  
z literaturą polska, ale także nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami. 
Spotkania z dziećmi i rodzicami wynikają nie tylko z naszej potrzeby, ale także rodziców, 
którzy poprzez takie imprezy czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. 
Nabyte doświadczenie i wnioski posłużą do dalszej kontynuacji spotkań z dziećmi  
i rodzicami podczas wieczorku recytatorskiego.  
 
 
 
Kontakt do przedszkola: 
Przedszkole Nr 1 im. Małego Przyrodnika  
Ul. Mirosława Dudka 15a 
69-200 Sulęcin 
 Tel: 95 755 22 01 
e-mail: przedszkole_1_ o2@sul.pl 
 
Kontakt do autora/autorów: 
porzeczka67@wp.pl 

przybylj@tlen.pl 


