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Nazwa szkoły/placówki , w której PRZEDSZKOLE "WESOLE JABLUSZKO" 
- ZESPÓL PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH realizowane jest działanie 

W SAM BORCU 

Imię i nazwisko 
dyrektora MARIUSZ MIERZWA 
szkoły/placówki 

SAMBORZEC 79 Tel. e-mail 
Adres 27-650 SAMBORZEC 158314591 

imsam{a)ooczt8.onet.ol 

I mi ę i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za 

ELŻBIET A GIL 
wartoŚĆ merytoryczną 

I publikacji 

Realizacja podstawy programowej 
Edukacja wychowania przedszkolnego z zakresu 

edukacji społecznej , emocjonalnej i językowej. 

Wychowanie i profilaktyka -

Zajęci a wspomagające rozwój 
ucznia -

Zakres (zajęcia pozalekcyjne) 
działania: 

Organizacja i zarządzanie -

Inne obszary (określić jakie) Współpraca z instytucjami środowi ska 

lokalnego 



Temat działania: WYDANIE KSIĄŻKI PT. : "LEGENDY GM1NY SAMBORZEC" 

Cele dzia łania: 

• ksztahowanie nawyku czytania; 
• zapoznanie dzieci z legendami gminy Samborzec; 
• rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki ; 

• stymulowanie rozwoju mowy i rozwijanie sprawności językowych ; 

• wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci; 
• budowanie więzi między dorosłym i dzieckiem; 
• ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych ; 

• kojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem myślenia; 

• promowanie czytelnictwa wśród dzieci , ich rodziców i społeczności; 
• integrowania społeczności: dzieci , nauczycieli , rodziców i bibliotekarzy I mieszkańców 

gmmy; 
• zachęcenie do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi ; 

• budzenie zaciekawienia książką przez zabawy: 
• kultywowanie i poznawanie legend i tradycji regionalnych; 
• wydanie książeczki pl. Legendy gminy Samborzec"; 
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawośc i , 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które 
są ważne w edukacji szkolnej. 

Opis działania: 

Projekt realizowany był przez nauczycieli wychowania przedszkolnego I 42 dzieci 
przedszkolnych, uczęszczających do naszego przedszkola w Samborcu. 

W lutym zorganizowano spotkania, na których zaproszeni goście czytali legendy związane 
z Gminą Samborzec. Legendy zostały zebrane i spisane podczas spotkań organizowanych przez 
Publiczną Bibliotekę Gminną w Samborcu w roku szkolnym 2013/2014 w oparciu o przekazy 
ustne, dostępne publikacje oraz strony internetowe. 

Legendy, związane z wybranymi miejscami znajdującymi się w gminie Samborzec, były już 
publikowane, ale nigdy, jak dotąd, wszystkie razem i nigdy jako osobny zbiór. Zadaniem książki 
jest zwrócenie uwagi na istnienie gminnych legend, ułatwienie dotarcia do nich oraz przybliżenie ich 
szczególnie młodym czytelnikom. Tekst legend został zredagowany w taki sposób, aby był, w miarę 
możliwośc i , przystępny I zrozumiały dla najmłodszych. Uproszczono niektóre zwroty, 
zrezygnowano z zapisów w miejscowej gwarze. 

Następnie przedszkolaki wykonały ilustracje do poszczególnych legend. Wszystkie zostało 
złożone do druku i wydane w fonnie książki pl. "Legendy Gminy Samborzec" przez Wydawnictwo 
Diecezjalne w Sandomierzu. 

Legendy gminy Samborzec związane są z obiektami geograficznymi - źródłem, wąwozem, 
w"".lgórzami oraz Z miejscami pam ięci. 

Opis uzyskanych efektów: 

Efektem realizacji działań projektu było wydanie książki pt.: "Legendy Gminy Samborzec". 
Projekt ten przyczynił się do zachęcania dzieci do działań z książką. Znajomość zarówno zabytków, 
miejsc pamięci, jak i miejscowych podań, legend przyczynił się do wzbogacania wiedzy o historii 
regionu, budowania więzi ze swoją małą ojczyzną. Wspiera tym samym rozwój tożsamośc i 
regionalnej. Efektem naszych dzi ałań było aktywne włączenie się zapraszanych gości ze środowiska 

lokalne.o, którzy chetnie uczestniczvii w zaolanowanvch sDOtkaniach. 



l'Vnioski z realizacji: 

Wszyscy znają wpływ głośnego czytania literatury na wszechstronny rozwój dziecka. Za 
pośrednictwem książki możemy s ię dowiedzieć wielu rzeczy. Literatura to niezwykły świat. pełen 
bajek i baśni i legend. To naj lepszy sposób, aby nauczyć się języka, rozbudzić zainteresowania. 
zachęc ić do nauki oraz poznawania historii swojej gminy już w wieku przedszkolnym. 
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań: 

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu 
Uzasadnienie zgłoszenia: 

Legendy są pierwszym elementem folkloru i tradycji, z którym spotykają s ię dzieci. To właśnie 

legendy przybliżają nam hi storię naszego narodu, regionu, miejscowości . Zgloszenie podjętych 
działań do "Dobrych praktyk" przyczynia się do propagowania codziennego czytania dzieciom, 
budowania więzi między dorosłym i dzieckiem, integracja społeczna oraz rozwijanie mowy, języka, 
pamięci i wyobraźni . Warto znać legendy związane ze swoim miejscem zamieszkania, chronić je 
prl ed zapomnieniem i wykorzystywać w rozwijaniu tożsamości narodowej i regionalnej . Projel. .. '1 

I przyczyni I się także do promowania przedszkola w środowisku lokalnym. 

Trudności w realizacji: -

Wykaz załączników: 
Zdjęc i a, "Legendy Gminy Samborzec" - wersja elektroniczna 

Wyrażam zgodę na opubl ikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach 
przedstawionego przykładu dobrej praktyki. 
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