Baśniowe Spotkania z Przedszkolakami
W dniach 19 i 20 maja 2021 r. uczniowie ze szkolnego Klubu „Książkomaniacy”
w

ramach

Ogólnopolskiego

Projektu

PoczytajMy

promowali

czytelnictwo

wśród

przedszkolaków. Klubowicze pod kierunkiem pani Anny Kontowicz wzięli udział
w Baśniowych Spotkaniach z Przedszkolakami.
Młodzież bardzo zaangażowała się w przygotowywanie baśni dla najmłodszych.
„Bajarze” uczyli się poprawnego czytania tekstu ze szczególnym uwzględnianiem dykcji,
tempa mowy, natężenia głosu i jego modulacji, by budować nastrój utworu. Uczniowie
odgrywający postacie baśniowe układali do tekstów pytania oraz przygotowywali stroje
i rekwizyty.
Młodzież w ramach spotkań klubu wymyśliła również dla każdej grupy zabawy
integracyjne, np. taneczne – do piosenki „Taniec Mai”, ruchowe – naśladowanie zachowania
kota, ruchowo-słuchowe, gdzie dzieci śpiewały piosenkę z pokazywaniem, sprawdzające
pamięć „Znam imiona” i pobudzające do kreatywnego myślenia „Co by było, gdyby…?” oraz
przygotowała prace plastyczno-manualne w oparciu o baśnie, które przedszkolaki miały
wykonać na koniec spotkania.
Finałem przedsięwzięcia były wizyty elfów, wróżek oraz postaci baśniowych we
wszystkich oddziałach przedszkolnych. Najpierw wybrany uczeń-aktor przeprowadzał
zabawę integracyjną, potem czytał dzieciom baśń, następnie do maluchów przychodziły
postacie baśniowe, by zadać im pytania dotyczące czytanego utworu i sprawdzić, czy
przedszkolaki uważnie słuchały danej bajki oraz rozdać dzieciom materiały do prac
plastycznych, które miały wykonać. Dzieci zaś mogły podczas tych spotkań porozmawiać,
z: Czerwonym Kapturkiem i Wilkiem, Kopciuszkiem i jedną z sióstr, Kotem w Butach,
Pinokiem, Myszką z baśni „Calineczka”. Bardzo chętnie też wykonywali prace manualne
w oparciu o baśnie – układanie puzzli, wykonywanie kart do gry „Memory”, tworzenie
papierowych kukiełek i pacynek, rysowanie kotów do teatrzyku komishibai czy malowanie
postaci baśniowych kredą na asfaltowym boisku. Było super!!!
Patrząc, na uśmiech i ciepłe powitania ze strony maluchów, jak i radość widoczną na
twarzach samych występujących, można śmiało stwierdzić, że taki sposób promowania
czytelnictwa bardzo podobał się zarówno przedszkolakom, jak i młodzieży biorącej udział
w Baśniowych Spotkaniach.
Anna Kontowicz
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