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      Przez cały rok szkolny 2019/2020 dzieci z grupy Smerfy (zerówka) z Przedszkola 131 przy 
ulicy L. Solskiego, pod opieką wychowawcy p. Ewy Wolter, brały aktywny udział w realizacji 
Ogólnopolskiego Projektu Czytelniczego CZYTAM Z KLASĄ. Mimo przeciwieństw związanych 
z wybuchem epidemii COVID19, udało się projekt w całości doprowadzić do szczęśliwego końca. 
Realizując trzy kolejne etapy dzieci wykonały wszystkie zaplanowane zadania. I chociaż sam 
projekt został wydłużony do końca bieżącego roku kalendarzowego, to Smerfy spisały się na medal 
i projekt ukończyły wcześniej :-) .
I moduł - „Fikuśne lekturki spod chmurki”, realizowany był od października do grudnia 2019. 
Dzieci wybrały do przeczytania lekturę Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu 
skarpetek”. Ponieważ wszystkim spodobały się przygody małych bohaterów więc dodatkowo dzieci
przeczytały „Nowe przygody skarpetek” oraz „Bandę czarnej frotte”. 
W czytaniu lektur pomagały także uczennice z klasy piątej, w ramach szkolnego wolontariatu oraz 
pani Jagoda Sobiecka – pomoc techniczna. Wszystkie dzieci kolorowały okładki i wypełniły strony 
w dedykowanych do projektu lekturnikach. W listopadzie, pracując w 4 grupach, wykonały plakat 
zachęcający do przeczytania lektury. Każde dziecko narysowało na plakacie coś od siebie – różne 
postacie i elementy związane z przygodami bohaterów. Plakat został wyeksponowany w głównym 
korytarzu przedszkola po to, by każdy odwiedzający placówkę mógł go zobaczyć i poznać 
twórczość pisarki. Samodzielnie i według własnych pomysłów dzieci wykonały również zakładki 
do książek, ozdabiając je rysunkami związanymi z przygodami dziesięciu skarpetek. Smerfy,
z pomocą rodziców zgromadziły księgozbiór książek pani Justyny Bednarek i zorganizowały 
wystawę w holu głównym na parterze.

II moduł – „Zwierzęce lekturki spod chmurki” trwał od stycznia do marca. Wcześniej jednak, bo
jeszcze w grudniu, rozpoczęliśmy zbiórkę darów dla zwierząt znajdujących się we Wrocławskim 
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt na ulicy Ślazowej. Po zebrane artykuły: karmę, koce, 
zabawki i inne rzeczy, które mogą przydać się zwierzakom, przyjechali do nas pracownicy 
schroniska a dzieci otrzymały piękne podziękowanie i wdzięczność zwierząt. Było to silną 



motywacją do wykonania zadań stojących przed nami w tym module, związanych właśnie ze 
zwierzętami. Wspólnie przeczytaliśmy wybraną lekturę Waldemara Cichonia „Cukierku ty łobuzie”
oraz dodatkowo „Dasz radę Cukierku” opowiadających o przygodach kotka. Dzięki pomocy naszej 
pani bibliotekarki - Magdy Mike-Roczek, udało się nam zorganizować w naszej sali wystawę 
książek W. Cichonia. W kolejnych zadaniach, pracując w grupach, wykonaliśmy plakat zachęcający
do przeczytania lektury oraz zrobiliśmy trójwymiarowe makiety kotka Cukierka. Udało się nam 
również odwiedzić gabinet zaprzyjaźnionego lekarza weterynarii na naszym osiedlu. Pan doktor 
Piotr Kotowicz opowiedział dzieciom o swojej pracy, pokazał różne urządzenia i instrumenty 
wykorzystywane w leczeniu zwierząt. Dzieci zobaczyły też obowiązkowe badanie pacjenta, którym
był młody kotek należący do Ady – dziewczynki z naszej zerówki. Bonus, bo tak miał na imię 
zwierzak, okazał się idealnym pacjentem - bardzo grzecznym i cierpliwym. W kolejnym zadaniu 
dzieci wypełniły strony naszego lekturniczka najpiękniej jak potrafiły, ozdabiając je rysunkami 
i kolorując. Wszyscy potrafili napisać tytuł lektury, niektórzy nawet jej autora. Kolejne wykonane 
zadanie było niebywałe, bo też nie często zdarza się dzieciom spotkać twarzą w twarz z autorem 
czytanej przez nie lektury. A nam się to udało :-) dzięki naszej pani z biblioteki. Pani Magda 
zorganizowała na sali gimnastycznej w szkole, dla wszystkich dzieci klas młodszych, spotkanie 
autorskie. Dzięki temu dzieci poznały prawdziwego pana Waldemara Cichonia i dowiedziały się, że
kotek Cukierek istnieje naprawdę i jest to kot samego pisarza i jego dwóch synów. 

III moduł – „Polskie lekturki spod chmurki” realizowany był od kwietnia i przedłużony do 
końca roku kalendarzowego. Czas realizacji modułu to już niestety okres pandemii. Wprowadzone 
ograniczenia w kontaktach między ludźmi i zamknięcie placówek oświatowych uniemożliwiły nam 
zespołowe realizowanie modułu. Nie czekając na przedłużający się moment otwarcia szkół, 
wspólnie: nauczyciel-rodzice-dzieci, przystąpiliśmy do realizacji kolejnych zadań teraz już on-line. 
Każdy robił co mógł. Efekty, choć mocno rozciągnięte w czasie, przerosły nasze oczekiwania. 
Wszystkie zadania zostały wykonane a nawet pojawiły się filmiki z domowymi inscenizacjami 
wybranych wierszy :-). Do realizacji III modułu wybraliśmy dwa wiersze Jana Brzechwy "Kwoka" 
oraz "Żuk i biedronka". Zainspirowane treścią czytanych wierszy oraz ich wersją filmową dostępną 



na portalu YouTube dzieci wykonały bardzo różnorodne prace techniczne i plastyczne 
przedstawiające wybranego bohatera wierszy. Tworzywem do wykonania sylwety postaci było 
wszystko, co znalazło się w domu i nadawało do wykorzystania, począwszy od artykułów 
papierniczych przez masę solną, plastelinę, materiały krawieckie, nawet klocki. Różnorodność prac 
- postaci bohaterów widoczna jest na zdjęciu w formie zbiorowej galerii. Dużo zabawy dostarczyło 
też dzieciom i rodzicom wymyślanie strojów i przebieranie się za wybraną postać z wierszy. Dzieci 
nadsyłały swoje zdjęcia w zaprojektowanym przebraniu. 
Wykonanie kolejnego zadania - plakatu przybliżającego postać Jana Brzechwy wymagało 
wyszukania w różnych zasobach wiadomości dotyczących życia i twórczości pisarza. Rolą 
nauczyciela było wyszukanie i zaproponowanie ciekawych książek oraz linków do filmików i 
biografii dostępnych w zasobach Internetu. W efekcie powstało wiele ciekawych plakatów, które 
zostały zebrane w jednej galerii i uwiecznione zdjęciu. Z uwagi na to, że nasze dzieci uczęszczają 
do zerówki i jeszcze niewprawnie piszą, plakaty są bardziej ozdobione i rysowane niż pisane. 
Dlatego właśnie, że takie dziecięce są po prostu piękne :-)
Ostatnie zadanie było chyba najłatwiejsze do wykonania. Lekturnik robiliśmy już wcześniej, 
dlatego uzupełnienie stron było dla dzieci niemal rutynowym zadaniem i nie wymagało 
dodatkowych wyjaśnień. Dzieci wykonały strony lekturnika, dorysowując - zgodnie z poleceniem, 
polską flagę pod drzewem i dodatkowo obok postać bohatera z wiersza.  

Mimo wielu obaw na początku realizacji modułu III i początkowych trudności technicznych, bo 
przecież każdy z rodziców pracował na takich narzędziach, programach i formatach jakie miał i nie 
zawsze udawało się je odtworzyć na innym sprzęcie, wszystko udało się nam zrobić znakomicie. 
Powstała również filmowa – rodzinna inscenizacja do wiersza
J. Brzechwy „Żuk”.

Cała praca wykonana przy projekcie wspaniale nam się udała!
Dziękujemy więc za piękną przygodę i dużo inspirującej
zabawy. Wszyscy nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy,
zdobyliśmy nowe umiejętności i wiedzę, pogłębiliśmy nasze
więzi, a rodzice dzięki projektowi nie tylko lepiej poznali swoje
i inne dzieci ale też lepiej poznali się ze sobą. :-)  
Brawo Smerfy  i Rodzice :-)

wychowawca: Ewa Wolter


