
Z KSIĄŻKĄ W WALIZCE

PROBLEMY:

KORZYŚCI:

ŚWIETLICE
SĄ PRZEPEŁNIONE,
a w szkole brakuje 
atrakcyjnych zajęć
dodatkowych

TYLKO 16%
dzieci spędza czas wolny 
czytając książki

55%
dzieci z klas 1-3 nie 

potrafi  czytać w sposób 
krytyczno-twórczy

DZIECI NIE 
WIEDZĄ, 

gdzie szukać ciekawych 
książek

CZYTANIE 
POSZERZA 
doświadczenia językowe 
dziecka, rozwija słownictwo, 
uczy wyrażać myśli 
i rozumieć innych ludzi

CZYTANIE
KSIĄŻEK
to jeden z najlepszych 
sposobów relaksu

CZYTANIE 
ROZWIJA 

inteligencję 
emocjonalną, uczy 

empatii i wrażliwości

DRAMA
jest obecnie uważana
za jedną z najbardziej 

efektywnych 
metod edukacyjno-

wychowawczych



Działanie realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, 
fi nansowanego z Funduszy EOG.

OPIS WARSZTATÓW:
W ramach programu proponujemy cykl 10 spotkań odbywają-
cych się raz w tygodniu i trwających 2h zegarowe. Warsztaty  
opierać się będą na twórczej pracy z wybranymi współczesny-
mi tekstami literackimi, dopasowanymi do wieku, potrzeb i 
zainteresowań dzieci. Dotychczas realizowaliśmy m.in. zajęcia 
w oparciu o serię opowiadań o „Panu Kuleczce”, jednak szcze-
gółowa tematyka cyklu może być ustalona z nauczycielem.
Celem zajęć jest, aby dzieci odkryły literaturę na nowo i po-
znały bogactwo świata, który im ona przedstawia oraz aby 
znalazły w literaturze odpowiedzi na przeżywane przez nich 
problemy. Motywem przewodnim zajęć będzie podróż po róż-
nych światach - ważnych obszarach z życia dziecka. Na każde 
spotkanie prowadzący przynosić będą walizkę podróżną, w 
której będzie się znajdować wybrana książka oraz materiały 
do zajęć. Walizka stanie się symbolem wyprawy do wybranych 
światów, do której dzieci zostaną zaproszone jako odkrywcy-
-podróżnicy. 
Na warsztatach wykorzystana zostanie metoda dramy i różne 
środki wyrazu artystycznego: elementy teatru, muzyki i wizu-
alizacji. Uczestnicy na zakończenie zajęć sporządzą też własną 
listę książek, które chciałyby przeczytać w najbliższym czasie. 

KORZYŚCI DLA 
UCZESTNIKÓW
Każdy uczeń/uczennica uczestniczący w programie:

 ▪ odkrywa, że czytanie książek może być świetną zabawą
 ▪ rozwija swoją wyobraźnię i kreatywność
 ▪ rozwija umiejętności społeczne dzięki ćwiczeniom dramo-

wym
 ▪ uczy się rozwiązywania problemów w oparciu o przygody 

bohaterów literackich

Nie wiem, co dokładnie panie robiły na zajęciach, ale w 
te dni moja córka chętniej chodziła do szkoły.

Moje dziecko nabrało większej pewności siebie, chęt-
niej się wypowiada.

Dzięki zajęciom moje dziecko miało kontakt z rówieśni-
kami, książką i poszerzyło swoją wiedzę o świecie.

OPINIE RODZICÓW 
DZIECI 
UCZESTNICZĄCYCH W 
ZAJĘCIACH

W latach 2013-2015 Stowarzyszenie zrealizowało już 3 edy-
cje programu. Zdobył uznanie zarówno uczniów biorących w 
nim udział dzieci, jak i rodziców i nauczycieli. O skuteczności 
i atrakcyjności programu świadczy zakwalifi kowanie go do 
półfi nału tegorocznego Konkursu Warszawskiej Edukacji Kul-
turalnej. Twórcami i realizatorami projektu są przede wszyst-
kim pedagodzy oraz psychologowie, którzy są jednocześnie 
doświadczonymi praktykami dramy. 

KONTAKT:  
k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl; tel. 733 014 400

DOŚWIADCZENIE 
STOWARZYSZENIA W 
REALIZACJI PROGRAMU

KOSZT
300 zł od osoby za cykl 10 spotkań przy grupie min. 
12-osobowej.
Zysk z warsztatów przeznaczony jest na cele statuto-
we Stowarzyszenia. 


