
Zajęcia rozwijające dziennikarsko - literackie w klasie IIIa 

Podczas zajęć rozwijamy zainteresowanie literaturą dziecięcą, czytamy 

dziecięcą prasę, układamy twórcze opowiadania, redagujemy klasową gazetkę 

„Nowinki z klasowej rodzinki”, przygotowujemy przedstawienia, bierzemy 

udział w spotkaniach z autorami książek dla dzieci, propagujemy czytanie wśród 

przedszkolaków. Co miesiąc idziemy do nich z wizytą i czytamy bajki i wiersze.  

Jednym z ulubionych zajęć jest tworzenie własnej książeczki na 

podstawie wysłuchanego audiobooka. W ubiegłym roku była to książka „ Oto 

jest Kasia”. A obecnie przygotowujemy „Kacperiadę” Grzegorza Kasdepke.  

Dzieci słuchają poszczególnych rozdziałów, odpowiadają na zadane pytanie, 

dokonują oceny, piszą zakończenia. Własnoręcznie dekorują i przygotowują 

okładkę. Książeczki zostały zaprezentowane na stronie internetowej klasy. 

Autorki zachęciły pozostałe dzieci do aktywnego czytania. 

Oto krótka dokumentacja fotograficzna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przykłady twórczych opowiadań na podstawie zbioru dziesięciu wyrazów: 

zwierzęta, noc, prezenty, śnieg, Mikołaj, sanki, dziecko, kolęda, choinka, 

nastrój. 

 

Wypadek Mikołaja 

Wszystkie dzieci zaczęły przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. 

Lecz… Pewnego dnia, gdy śnieg zaczął padać to zasypał całą Europę. Zasypało 

Polskę oraz całe Hollywood.  

Pewnej nocy, kiedy Mikołaj zaczął chodzić po nowojorskich ulicach 

zasypanych przez śnieg to chciał tylko rozdawać prezenty. Nikogo jednak nie 

widział. Chciał już zawołać, ale nagle usłyszał ludzi śpiewających kolędy. Zaczął 

iść w tym kierunku i szedł, i szedł. Nadal słyszał piękny śpiew. Nagle ujrzał 

malutką norkę, w której mieszkały słodkie, błyszczące zwierzątka. Mikołaj 

wszedł do nich i rozdał im prezenty. Stała tam piękna choinka i panował miły 

nastrój. Na strychu znajdowały się także sanki. Zwierzątka zaproponowały 

Mikołajowi wspólną przejażdżkę.  

Okazało się jednak, że to nie były miłe zwierzęta, lecz okropne zgredy. 

Zamknęły Mikołaja na strychu. Wówczas żadne dziecko nie dostało prezentu! 

Tak się skończyła przygoda świętego Mikołaja. 

Ania Drozda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święty Mikołaj 

24 grudnia święty Mikołaj ruszył rozdawać prezenty dzieci. Pewna 

dziewczynka chciała mieć psa. Oto jej list: 

„Kochany Mikołaju, 

bardzo chciałabym od Ciebie dostać psa. Tylko słodkiego!” 

Mikołaj westchnął : 

- Oj, nie mogę spełnić jej życzenia. Mama się nie zgodzi. 

Nastała noc. Mikołaj nie miał chwili do stracenia. Zaczął padać śnieg. 

Nagle zobaczył dziecko, które zjeżdżało na sankach. Mikołaj szybko się ukrył i 

pomyślał: 

- Już wiem co zrobię! Kupię dziewczynce lalkę. 

Podszedł do domu dziewczynki, która spała słodko w łóżeczku. Zobaczył 

tam cudownie wystrojoną choinkę. Od razu poprawił mu się nastrój. Pomyślał, 

że może spełnić jej życzenie. Zamiast prawdziwego zwierzaka kupił jej psa-

zabawkę. Rano, gdy dziewczynka obudziła się i zobaczyła prezenty bardzo się 

ucieszyła. Tak oto Mikołaj spełnił jej marzenie.  

Wiktoria Frąckowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trzecioklasiści czytają przedszkolakom 

Na zajęciach przygotowujemy się także na spotkanie z przedszkolakami. 

Przygotowujemy dla nich krótkie bajki i opowiadania. Zachęcamy w ten sposób 

do czytania książek, układamy pytania do tekstu i wręczamy im kolorowanki z 

bohaterami ulubionych bajek. Bardzo lubimy te spotkania. Czytaliśmy już 

„Przygody Franklina”, „Bolka i Lolka” i „Pracowite aniołki”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


