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DATA:  26.09.2018 r. 

 

MIEJSCE: sala gimnastyczna 

 

CELE: 

 propagowanie wśród dzieci czytelnictwa, 

 wdrażanie do właściwego zachowania się podczas szkolnych imprez, 

 kształcenie umiejętności słuchania czytanego tekstu ze zrozumieniem, 

 kształcenie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania, 

 wdrażanie do współpracy z rówieśnikami przy wykonywaniu zadania. 

 

METODY: 

 pogadanka 

 pokaz multimedialny 

 głośne czytanie 

 rozmowa kierowana 

 plastykoterapia 

 muzykoterapia 

 biblioterapia 

 

POMOCE DYDAKTYCZNE: 

 prezentacja multimedialna 

 książka „Wio, Leokadio” 

 płyta DVD „Wio, Leokadio” 

 rzutnik, laptop, ekran 

 ilustracje do kolorowania 

 kredki 

 klej 

 papier kolorowy 

 gitara 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

1. POWITANIE 

Witamy serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 

Dzisiaj chcemy Wam przedstawić autorkę opowiadań dla dzieci, bajek i wierszy -

Panią Joannę Kulmową. Pisarka urodziła się dawno temu w Łodzi, ale wiele lat mieszkała 

w Strumianach, wsi położonej blisko Stargardu. Można powiedzieć, że przez długi czas była 

naszą krajanką. Jest również dla nas ważna przez to, że została odznaczona Orderem 

Kawalerów Uśmiechu, a przecież nasza szkoła nosi właśnie to imię. 

Pani Joanna Kulmowa żyła bardzo długo – 90 lat. Zmarła w czerwcu tego roku. 

W czasie swojego długiego życia napisała wiele utworów dla dzieci. Kochała przyrodę, 



zwierzęta i przede wszystkim dzieci. Często się z nimi spotykała i z tych spotkań czerpała 

inspirację do kolejnych książek. 

 

2. CZYTANIE OPOWIADANIA 

Chcemy Wam przedstawić jedno opowiadanie z książki Pani Joanny Kulmowej 

pt.”Wio Leokadio”. Opowiadanie nosi tytuł ”Leokadia i pytania”. Słuchajcie uważnie. 

Jeżeli naprawdę uważnie słuchaliście nie będziecie mieli kłopotu z odpowiedzią na kilka 

pytań: 

- kim jest Leokadia  (koniem) 

- jak nazywał się przyjaciel Leokadii  (Alojzy) 

- co Leokadia miała na grzbiecie ( skrzydła) 

- Leokadia myślała, że jest…. ( gęsią) 

 

Bardzo ładnie odpowiadaliście. Nagrodą za uważne słuchanie będzie bajka do obejrzenia 

„Leokadia i tygrys”. 

 

 3. PROJEKCJA BAJKI „LEOKADIA I TYGRYS” (DVD) 

Czy podobała Wam się bajka o Leokadii? 

Mamy dla Was coś jeszcze. Leokadia , jak się przekonaliście, to koń z wielką fantazją. 

Chciałybyśmy, żebyście też wykazali się pomysłowością i przy pomocy opiekunów wykonali 

portret Leokadii. 

BRAWO!. Wykonaliście wspaniałe prace. 

 

4. PIOSENKA” PATATAJ” 

Na zakończenie zaśpiewajmy z Panią Magdą piosenkę o koniku, którą dobrze znacie. 

 

5. ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA. 

Dziękujemy za spotkanie. 

 Zachęcamy do odwiedzania naszej biblioteki i wypożyczania książek. Pamiętajcie, 

że książka, to najwierniejszy przyjaciel, z którym można poznać cały świat. 


