
Ogólnopolski program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy” 

-Miś Paddington w Częstochowie 

 

W Szkole Podstawowej nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie działa klub 
czytelniczy pod opieką pani Iwony Tutak. W roku szkolnym 2015/2016 postanowili my przyłączyć 
się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMy”. 

żłównym celem akcji jest kształtowanie nawyku czytania ksią ek oraz promowanie czytelnictwa 
w ród najmłodszych.  

Klub rozpoczął działania od nawiązania kontaktu z Żilią Miejskiego Przedszkola nr 38 
w Częstochowie. Jego członkowie przedstawili cel i zasady realizacji programu, a następnie ustalili 
harmonogram spotkań. Spotkania czytelnicze odbywały się regularnie, raz w miesiącu, w piątek. 
W zajęciach uczestniczyły dwie grupy przedszkolakówŚ „Myszki” oraz „ abki”. W czasie zajęć 
czytelniczych dzieci spotykały się z bohaterem serii popularnych ksią ek Michaela Bonda o Misiu 
Paddingtonie. W roli asystentów Misia wystąpili uczniowieŚ Matylda Szymczyk, Kinga Wo  i Karol 
Wo  z klasy czwartej. Wspólna lektura to wietna okazja do rozmowy, zabaw i poznania siebie 

nawzajem. 

W pa dzierniku odbyło się pierwsze spotkanie pt. „Bajkowe MISIź”. Na spotkanie z dziećmi 
przyniesiono misie. Członkowie klubu czytelniczego rozpoczęli zajęcia od zabawy – „Jak witają się 
zwierzęta?”. Dzieci na ladowały ruchy i d więki wydawane przez zwierzęta. Następnie 
zaprezentowano, jak witają się misie. Przybli ono dzieciom ró ne sylwetki misiów – bohaterów 

literackich, filmowych: Uszatka, Kolargola, Paddingtona, Kubusia Puchatka oraz Troskliwych 

Misiów. Dzieci wysłuchały rymowanek o misiach oraz obejrzały ilustracje w ksią kach. Następnie 
same opowiadały o misiach.  

Razem z Misiem Paddingtonem klub czytelniczy zabierał przedszkolaki do misiowej szkoły. 
Dowiedziały się, jakie zachowania i wypowiedzi przystoją dobrze wychowanej i uprzejmej osobie, 
nauczyły się rymowanki „żrzeczne słówka”. Wzorcem do na ladowania stał się mi  o nienagannych 

maniery angielskiego gentlemana. Dzieci zwiedzały razem z Misiem Paddingtonem łazienkę 
i omawiały czynno ci związane z higieną. W dniach poprzedzających więta Bo ego Narodzenia 

Mis Paddington wprowadził dzieci w tradycje z angielskiego kręgu kulturowego oraz pomógł 
dostrzec podobieństwa i ró nice w angielskich i polskich tradycjach. Jedno ze spotkań związane było 
z jego urodzinami, postanowili my zorganizować misiowi przyjęcie urodzinowe. W czasie naszych, 

co miesięcznych spotkań przedszkolaki poznały historię wyjątkowego misia przygarniętego przez 
londyńską rodzinę. Na zajęcia przynie li my globus. Dzięki temu dzieci mogły zobaczyć, gdzie na 
kuli ziemskiej le y Polska, a gdzie Londyn. - Czy to daleko?, Jak się tam dostać? Prowadzono 

równie  zabawy z językiem angielskim (tylko taki język rozumie mi ), nauka słówek i zwrotów po 
angielsku.  

Ostatnie spotkanie z misiem Paddingtonem dotyczyło wakacji. Wymienili my cechy 
charakterystyczne dla letniej pogody oraz miejsca atrakcyjne do wypoczynku wakacyjnego. Kolejne 

zadanie polegało na wyliczanie pór roku, miesięcy w kolejno ci, dobieranie nazwy miesięcy do pory 
roku. Podczas tych zajęć razem z misiem pakowali my walizkę na wyjazd nad morze, odbył się 
pokaz styli pływackichŚ abka i piesek, jak równie  dzieci wymy lały nowe style pływackie np. 
krokodyl, kaczka. Zapewnili my dzieci, e gdy wakacje miną klub czytelniczy znowu zago ci w 
przedszkolu. 

Sympatyczny Mi  Paddington nie tylko dostarczył wspaniałej zabawy ale równie  przekazał 
wiele warto ci i pobudził wyobra nię przedszkolaków. Niezwykła historia Misia Paddingtona to 
opowie ć dla wszystkich dzieci. Zachęcamy do lektury.  

 

Szkolny koordynator programu CEO  p. Iwona Tutak 
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