„Elfy” biorą udział w projekcie „Czytające przedszkole”.
Od kilku lat obserwuje się znaczny spadek zainteresowania książka wśród
dzieci. XXI wiek, w którym żyjemy to czas daleko rozwiniętej nauki i techniki,
czas komputerów i rzeczywistości wirtualnej. Coraz częstszą formą spędzania
wolnego czasu przez dziecko jest wpatrywanie się w ekran komputera. Czy
jednak tak musi być?
Zainteresowania dziecka mogą zaistnieć i rozwijać się jedynie wtedy, gdy
zetknie się ono z określonymi zjawiskami, sytuacjami lub przedmiotami. Dla
dziecka w wieku przedszkolnym przewodnikiem w świecie literatury staje się
niewątpliwie przedszkole i nauczycielka przedszkola. Najważniejszą jednak rolę
w tej kwestii odgrywają rodzice. Czytanie książek odbywa się najczęściej
poprzez rodziców, dziadków, wówczas między dorosłą osobą, a dzieckiem
następuje bardzo ważny związek emocjonalny. Dlatego też dziecko, które styka
się z czytaniem, obserwuje czytających rodziców i samo jest odbiorcą lektury,
znacznie łatwiej uczy się czytać w szkole i zapewne w przyszłości zaliczać się
będzie do aktywnych czytelników.
Nasza grupa również postanowiła
promować czytelnictwo wśród
dzieci. Dlatego też przystąpiliśmy do
akcji „Czytające przedszkole”. „Elfy”
systematycznie wypożyczały książki
w przedszkolnej bibliotece i
wspólnie z rodzicami czytały je w
domu.
Rodzice chętnie przychodzili też do
naszej grupy, aby poczytać
dzieciom. Najczęstszymi gośćmi
była Pani Iwona - mama Błażeja,
oraz Pani Halina – babcia Bartka.
Jednak lista naszych czytelników
była znacznie dłuższa� .�

Oprócz rodziców mieliśmy też gościa specjalnego – Panią Agatę z Fundacji
„Kotkowo”, która również starała się rozbudzić w dzieciakach zainteresowanie
książką.

Ważnym elementem tego projektu było to, aby dziecko mogło się zetknąć z
różnymi rodzajami i gatunkami literackimi i różnymi odmianami języka.

Dlatego też wśród czytanych książek znalazły się zbiory wierszy, baśni, bajek i
legend, opowiadania realistyczne i fantastyczne, wesołe i smutne, utwory
pisarzy polskich i obcych. Wszystkie bogato ilustrowane.
Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu rodziców w akcję „Czytające przedszkole”
zdobyliśmy tytuł najbardziej rozczytanej grupy w naszym przedszkolu.

Jesteśmy z tego bardzo dumni i dziękujemy wszystkim, którzy się do tego
przyczynili.
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