
CZYTANIE UCZESTNICZĄCE 

 
Czytanie uczestniczące nazywane inaczej aktywnym 

czytaniem to nic innego jak wspólne czytanie książeczek z aktywnym 
udziałem dzieci. Polega na głośnym czytaniu części tekstu przez 
terapeutę lub rodzica i dokańczanie przez dziecko poprzez: 
korzystanie np. z komunikatora (na którym wcześniej został nagrany 
odpowiedni fragment bądź fragmenty tekstu), doklejanie obrazka, 
piktogramu itp. 
„Czytanie uczestniczące” – zajęcia polegające na włączeniu dzieci 

niemówiących w aktywny udział w czytaniu książeczek. Ważne jest aby 

rozpoznać potrzeby komunikacyjne i poznawcze dzieci by właściwie 

wykorzystać ich możliwości i sprawić, by zaangażowały się czynnie i 

emocjonalnie w czytanie. 

   

 
 

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

jaką sobie ludzkość wymyśliła” 

                                                                                Wisława Szymborska 
 

ZAPRASZAMY na facebook’a   
Redagowała Sylwia Lubowiecka 
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MAJ 
Kiedy wiosna buchnie majem, 

Wnet się świat piękniejszy staje. 

Kwitną kwiaty     

pachnie łąka, 

W górze słychać śpiew skowronka. 

Brzęczy mucha  albo pszczoła, 

Gra muzyka dookoła. 

Słonko wcześnie rano wstaje, 

Szemrze rzeczka i ruczaje. 

Szumią drzewa , pachnie las, 

Na majówkę nadszedł czas. 

 

  

http://lubimyczytac.pl/autor/14851/wislawa-szymborska
http://www.google.pl/url?url=http://www.przedszkole12.bytom.pl/grupa-i/tematyka-miesiaca/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjO-IvNkMHMAhXJMBoKHbjxCIoQwW4IKzAL&usg=AFQjCNFUZnXIBPxcVlgcbe9pSXZw9yDwUg
http://www.google.pl/url?url=http://www.fotosearch.pl/UNN219/u17757727/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj48ZCwkcHMAhVL1RoKHYEaBscQwW4IMTAO&usg=AFQjCNF9Tre-ESOl6hlkru_gDSq4obucCA
http://www.google.pl/url?url=http://blizejprzedszkola.pl/wydarzenie-11236,dzien-drzewa-w-przedszkolu-w-zembrowie-10102014r&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjLjdnckcHMAhXD2hoKHcU9CYQQwW4IOzAT&usg=AFQjCNH3wAE1x__E_zVY4lgFp7JA5kBZRw


Wydarzenia z ostatniego kwartału… 
 

Włoskie klimaty 
Drugie półrocze rozpoczęliśmy imprezą pt. ,,Dzień włoski”. 

W związku ze światowymi 
obchodami pizzy postanowiliśmy 
zabawić się w stylu włoskim. 
Sceneria nawiązywała do barw 
flagi Włoch. W ramach 
konkursów przygotowaliśmy 

pizzę na różne sposoby, 
nawlekaliśmy makaron na czas. 
Odbyła się również włoska 
parada mody. W tle słychać było 
tematyczną muzykę. A na 

poczęstunek, oczywiście kosztowaliśmy pizzę… 

Walentynki 
Niektórzy z nas, podczas dnia 

zakochanych, integrowali się 

wzajemnie w ramach zajęć 

koleżeńskich. I tak np. zespół pani 

Sylwii i Ani gościł u kolegów z  II 

zespołu. Pani Gosia przygotowała 

wiele zabaw związanych z 

uczuciami sympatii i miłości oraz 

poczęstunek w kształcie serca.  

Zespoły edukacyjne dwukrotnie gościły w Bibliotece 
Miejskiej w Szczytnie. 

Uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach przygotowanych 
przez panie bibliotekarki, a 

poświęconym tradycji Świąt  

Wielkanocnych oraz 

Wiosny. Uczestnicy aktywnie 
brali udział w 



przygotowanych zabawach oraz chętnie korzystali z książek. 
 

Schronisko dla zwierząt 
Ponowna wizyta w 

schronisku. Wręczenie 
zebranych dla zwierząt 
podarków – karma, miski. 

Dzieciaki chętnie witały i 
karmiły milusińskich. 

 
Kiermasz wielkanocny 
Po raz pierwszy z kiermaszem 

gościliśmy w Urzędzie Miejskim 
w Szczytnie. Zarówno tam, jak i 

w naszej placówce cieszył się 
dużym zainteresowaniem. W 

przygotowanie ciast i ozdób 
włączyli się pracownicy 

Zespołu, jak i duże grono 
rodziców. Zebrane pieniążki 
trafiły do poszczególnych 

zespołów na wsparcie 
funduszy klasowych.  
 

Konkurs wielkanocny 

Po raz kolejny zgłosiliśmy 
się do konkursu 
organizowanego przez SP 

nr 2 z OI w Szczytnie. Tym 
razem I miejsce w 

kategorii- stroik 
wielkanocny zdobył III 

zespół rewalidacyjno-
wychowawczy. 

Wyróżniono:  II z e-t, IV 
(stroik) i VI z rew-wych 

oraz uczennicę Agatę P. 
(palma), a także 
gimnazjalistów – Krystian 

W. (jajko), Agnieszka C. (jajko) 

 Wielkanoc – do tradycji naszych placówek zalicza się już 

śniadanie wielkanocne. 
Ponownie odbyło się w stylu 

wiejskim. Przy  
akompaniamencie keyboardu 

przygotowano występy z 
udziałem uczniów do piosenek 
,,Czarny baranie oraz ,,Wiosna” 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



18 - te urodziny 
Do grona pełnoletnich dołączyły 
Angelika oraz Wiktoria. Na 
imprezie śmiechu i zabawy było 
pod dostatkiem.  

 

 

 

 

 

,,Poczytaj mi przyjacielu” w ramach projektu odbyły się 

działania skierowane do podopiecznych, rodziców, kadry 

Zespołu oraz społeczności lokalnej. 
W ramach akcji ,,Dzielimy się doświadczeniem” zebrano książeczki do 

czytania uczestniczącego wykonane przez nasze grono pedagogiczne i 

zaproszono kadrę do zapoznania się z dorobkiem innych nauczycieli. W tym 

samym czasie organizatorki p. Nina, Sylwia, Ewelina, Ania, Ewa 

prowadziły zajęcia czytelnicze dla podopiecznych Zespołu pt. ,,Książka dla 

każdego”. 
 

 

Wykorzystano wiele form 

przekazu m.in. z użyciem 

pacynek, masek, maskotek, 

obrazków czy inscenizacji. 

Półeczki czytelnicze 

Na terenie Centrum utworzono 

półeczki czytelnicze ze zbiorów 

uzyskanych od darczyńców 

(rodzice, pacjenci, nauczyciele). 

Z książek korzystają mali 

pacjenci oraz podopieczni 

Zespołu. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim, którzy włączyli się w 

akcję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Warsztaty dla rodziców 

W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty pt. ,,Książka dla 

każdego”. Rodzice poznali różne sposoby czytania książek z aktywnym 

udziałem dzieci. Uczyli się 

tworzyć, pod kierunkiem 

nauczycielek, książeczki do 

czytania uczestniczącego. 

Powstały dwie nowe książeczki 

,,Pogoda” oraz ,,Cyfry”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrywamy słuchowisko 

Innym razem rodzice 

,wspólnymi siłami, nagrali dla 

naszych podopiecznych dwa słuchowiska ,,Osiołek nie wierzy w siebie” 

oraz ,,Osiołek boi się wody”. 

Serdecznie dziękujemy za 

zaangażowanie. 

 

 Uczniowie z zaciekawieniem 

słuchają bajek… 

Dzień Ziemi 

 

W ramach obchodów Dnia Ziemi, z inicjatywy p. Asi, postanowiliśmy 

ozdobić nasz ogródek roślinkami. Najpierw, 

każdy zespół przygotował i udekorował wg 

własnego pomysłu skrzynki na kwiaty. 

Później sypaliśmy ziemię, 

sadziliśmy i podlewaliśmy roślinki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ZABAWY PALUSZKOWE (K. Sąsiadka „ Zabawy paluszkowe”, z artykułu L. 

Michałowicz „ O znaczeniu zabaw paluszkowych” zebrała Dagmara Szefler) 

1. Głęboko pod ziemią kwiatki sobie drzemią. 

            Śpi kwiatek śpi i o wiośnie sobie śni. 

            Aż tu nagle: Puk, puk,puk. Kto tam? 

            To ja, deszczyk ciepły wiosenny: obmyję cię, napoję cię. Obudź się, 

            Nie, nie, nie ja jeszcze śpię. 

 I śpi kwiatek śpi i o wiośnie śni. 

 Aż tu nagle: Puk, puk, puk. Kto tam? 

 To ja ciepły wietrzyk wiosenny: ochucham cie, osuszę cię. Obudź się, 

 Nie, nie, nie, ja jeszcze śpię 

 I kwiatek śpi i o wiośnie śni. 

 Aż tu nagle: Puk, puk, puk. Kto tam? 

 To ja, promyczek słoneczny: ogrzeję cię, ozłocę cię. Obudź się, 

 Już wstaję! I wyjrzał na świat ten wspaniały kwiat. 

 2. Kropi wiosenny deszczyk ciepłymi kropelkami. 

 Jedna za drugą, jedna za drugą, sypie perełkami. 

 Listeczki umyte, 

 Kwiatki napojone, 

 Strumyczki pełne wody, 

 Traweczki zroszone. 

 Napracował się deszczyk, bo to dzielny chwat, 

 Schował się do chmurki i popłynął w świat. 

 3. Puk, puk, ptaszek puka w okienko: 

 Jestem głodny, panienko. 

 Więc okienko otworzyli, 

 Zaraz ptaszka nakarmili, napoili, 

 A ptaszyna wdzięczna za to, 

 Śpiewała im całe lato. 

 



 4. Marek wpadł do wody. 

 Tata go wyłowił. 

 Mama przytuliła. 

 Babcia wysuszyła. 

 A dziadek ululał. 

 I śpi maluszek: Luli Marku luli w malowanej luli. 

 Dziadziuś cię utuli, luli, luli, luli. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


