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Raz, dwa, trzy - własną książkę stwórzmy my!
Tytuł projektu Raz, dwa, trzy - własną książkę stwórzmy my!

Której szkoły w zespole dotyczy projekt? nie dotyczy

Opis Książki są źródłem przeżyć i wzruszeń, rozwijają
zainteresowania i wyobraźnię. W świecie dominacji kultury
obrazkowej istnieje szczególna potrzeba rozbudzania motywacji
do sięgania po książkę. Dobrze, jeśli w tym działaniu towarzyszą
dziecku rodzice i dziadkowie. Główne działania:* zwrócenie
uwagi na wartość książek w życiu człowieka, ich różnorodność i
konieczność szanowania - zorganizowanie w każdej sali kącika
książki, spotkania z osobami prezentującymi swoją ulubioną
książkę z dzieciństwa, wycieczka do pracowni introligatorskiej,
otwarcie biblioteczki przedszkolnej dla dzieci i dorosłych w
ramach Światowego Dnia Książki;* budzenie zaciekawienia
książką - zabawy literacko-plastyczno-teatralne, czytanie z
udziałem rodziców i dziadków, wycieczka do biblioteki i Muzeum
Książki Dziecięcej,* zapoznanie z procesem powstawania
książki - spotkanie z autorem, ilustratorem, wycieczka do
drukarni;* zachęcenie do aktywności twórczej - wymyślanie
bajek, układanie wierszyków, ilustrowanie, inscenizowanie
ruchem; konkurs plastyczny dot. literatury dziecięcej;*
stworzenie własnej książki z bajkami, wierszykami i ilustracjami,
wydanie jej i rozprowadzenie.   
W projekcie biorą udział wszystkie dzieci, w zakresie
dostosowanym do wieku i możliwości. Wszystkie nauczycielki
prowadzą przewidziane w projekcie zajęcia, organizują konkurs i
wystawę oraz są opiekunami w trakcie wycieczek. Do projektu
są zapraszani rodzice, dziadkowie oraz inne osoby i instytucje
lokalne.

Czy projekt był wcześniej realizowany? NIE

Projekt dotyczy: przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej, w tym związane z
rozwojem czytelnictwa

Imię i nazwisko koordynatora projektu Ewa Mierzejewska

Cel projektu Rozbudzenie u dzieci z Przedszkola 158 zainteresowania i
motywacji do częstego kontaktu z książką oraz zapoznanie ich i
włączenie w proces tworzenia literatury dziecięcej.

Liczba uczestników
Aktywnie uczestniczących w projekcie 165
Odbiorców 300
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Planowane efekty mierzalne * Wszystkie dzieci (150) poznały zasady właściwego
obchodzenia się z książkami.
* 60% dzieci (90)poznało wszystkie etapy powstawania książki -
od autora do czytelnika.  
* 50% dzieci(75)podjęło spontaniczne lub inspirowane próby
tworzenia własnych opowiadań, bajek, wierszyków oraz ilustracji
do nich - w stopniu i zakresie zależnym od wieku i umiejętności
dziecka.
* Każda z 6 grup przedszkolnych przygotowała pracę na
konkurs plastyczny "Polskie baśnie, bajki i legendy" 
* Dzieci z grup najstarszych (50) poznały i potrafią wymienić
nazwiska kilku autorów wierszy lub bajek dla dzieci oraz tytuły
wybranych utworów.
* Każda z 6 grup przedszkolnych - wspólnie: dzieci, rodzice i
nauczyciele - wybrała spośród prac plastycznych i pomysłów
literackich dzieci materiał na swój rozdział książki, która została
wydana w nakładzie 500 egz.

Planowane efekty niemierzalne * Zwiększenie zainteresowania aktywnym czytelnictwem wśród
rodziców, dziadków i innych osób z najbliższego otoczenia
dziecka.
* Uruchomienie w przedszkolu samoobsługowej biblioteczki
przedszkolnej dostępnej dla dzieci, rodziców i nauczycieli -
działającej na zasadzie "książka za książkę".
* Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez: wspólne
uczestniczenie w działaniach projektowych, dzielenie się
wiedzą, historiami z życia i emocjami związanymi z ulubionymi
książkami.
* Nawiązanie lub rozszerzenie współpracy przedszkola z
lokalnymi instytucjami, m.in. kultury.
* Zwiększenie świadomości dorosłych uczestników projektu na
temat roli książki w rozwoju dziecka i wartości wypływających z
rodzinnego czytania.

Harmonogram działań ujętych w projekcie
Data Opis działania

Działanie 1 od 2016-03-01 do 2016-03-10 Zorganizowanie i wyposażenie w
każdej grupie kącika "Książki do
czytania, oglądania i słuchania" -
poznanie różnorodności form i treści
książek dla dzieci - na bazie zasobów
własnych i książeczek przyniesionych
przez dzieci

Działanie 2 od 2016-03-01 do 2016-06-30 Wspólne głośne czytanie książek przez
rodziców, dziadków, inne osoby, z
prezentacją ulubionej książki z
dzieciństwa (w każdej grupie cyklicznie
1x2tyg)

Działanie 3 od 2016-03-10 do 2016-03-20 Wycieczka piesza do biblioteki w
szkole podstawowej (3-4 latki) i
komunikacją miejską do Biblioteki
Publicznej dla Dzieci w Rembertowie
(5-latki)
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Działanie 4 od 2016-03-20 do 2016-04-10 Wycieczka autokarowa do pracowni
introligatorskiej (5-latki)

Działanie 5 od 2016-04-01 do 2016-06-30 Twórcze zabawy
literacko-plastyczno-teatralne
połączone z wymyślaniem bajek i
wierszyków, tworzeniem ilustracji,
inscenizacjami ruchowymi, tworzeniem
rekwizytów i strojów (cyklicznie 1xtyg.
w każdej grupie)

Działanie 6 od 2016-04-05 do 2016-04-20 Spotkanie z autorką książek dla dzieci
połączone z rejestrowanymi próbami
tworzenia przez dzieci bajek (w każdej
grupie)

Działanie 7 od 2016-04-05 do 2016-04-20 Spotkanie z rysownikiem połączone z
warsztatami tworzenia ilustracji do
wybranego utworu (w każdej grupie)

Działanie 8 od 2016-04-15 do 2016-04-25 Zorganizowanie samoobsługowej
biblioteczki przedszkolnej dla dzieci i
dorosłych działającej na zasadzie
"książka za książkę" i jej uroczyste
otwarcie w ramach Światowego Dnia
Książki - na bazie zasobów własnych,
ksiażek przyniesionych przez dzieci i
rodziców

Działanie 9 od 2016-04-20 do 2016-05-10 Wycieczka autokarowa do Muzeum
Książki Dziecięcej na Żoliborzu (4-5
latki)

Działanie 10 od 2016-05-05 do 2016-06-05 Zorganizowanie konkursu plastycznego
"Polskie baśnie, bajki i legendy" dla
przedszkolaków i uczniów klas I-III z
Rembertowa. Finał konkursu i
pokonkursowa wystawa prac w Domu
Kultury w Rembertowie

Działanie 11 od 2016-05-10 do 2016-05-30 Wycieczka piesza do drukarni (4-5
latki) w małych grupach

Działanie 12 od 2016-06-01 do 2016-06-30 Zebranie materiału na własną książkę
(opowiadania, bajki, wierszyki oraz
ilustracje wytworzone przez dzieci w
trakcie trwania projektu) i przekazanie
do druku. Rozprowadzenie książki
wśród dzieci i ich rodzin, partnerów i
innych osób biorących udział w
projekcie.

Działanie 13
Działanie 14
Działanie 15
Działanie 16
Działanie 17
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Działanie 18
Działanie 19
Działanie 20

Partnerzy biorący udział w
realizacji projektu
Partner 1 Barbara Ciemska - spotkania autorskie z dziećmi
Partner 2 Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Rembertowie - wycieczka do

drukarni
Partner 3 Dom Kultury „Rembertów” – pokonkursowa wystawa prac

plastycznych
Partner 4  -
Partner 5  -
Partner 6  -
Partner 7  -
Partner 8  -
Partner 9  -
Partner 10  -
Termin realizacji OD 2016-03-01 - DO 2016-06-30

Całkowita wartość projektu 12210

Wnioskowana kwota dofinansowania 10960

Plan wydatków Plan wydatkow zwiazanych z realizacja programu WIE -
P158.pdf

Informacje dotyczace szkoły
Czy szkoła posiada Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy
"WARS i SAWA" ?

NIE

Czy szkoła posiada Honorowe Wyróżnienie Prezydenta
m.st. Warszawy "Szkoła z pomysłem" ?

NIE

Czy szkoła otrzymała Warszawską Nagrodę
Wychowawczą im. Janusza Korczaka

NIE

Imię i nazwisko koordynatora szkolnego programu
edukacji kulturalnej

nie dotyczy

Potwierdzam, ze odpowiedź na ankietę: Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach WIE 2016 odpowiada stanowi
faktycznemu, a niniejszy wydruk jest zgodny z ostatnią zapisaną w systemie ankietowym odpowiedzią na tę ankietę

................................................................................
podpis dyrektora lub osoby upoważnionej

Potwierdzam

................................................................................
data i podpis uprawnionego pracownika organu
prowadzącego

Strona 5/5




