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Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele  

 
 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

 
 

serdecznie zaprasza 26.10.2022r do udziału                                                    
w warsztacie szkoleniowym 

 

Biblioteka pachnąca wrażeniami – czytanie wrażeniowe                   
w grupie dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej, 

jako sposób na budowanie relacji między dziećmi                               
i książkami 

 
Warsztaty adresowane są do nauczycieli przedszkoli, edukacji 

wczesnoszkolnej, świetlic, bibliotek, pedagogów i psychologów.  

 
Podczas spotkania uczestnicy doświadczą, czym jest aktywizowanie dzieci do 
wspólnego czytania i przeżywania wierszy i opowiadań oraz ożywiania lektury. 
Poznają przykłady zabaw ruchowych, gimnastyki literackiej, łamigłówek językowych 
oraz zabaw na dobry humor i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa w grupie. 
Dowiedzą się, jak wspomagać motywację dzieci do samodzielnego sięgania po 
książki i czerpania przyjemności z obcowania w świecie literackim. 
 
Program: 
 

1. Przedstawienie idei czytania wrażeniowego, czyli smakowania literatury 
wszystkimi zmysłami. 

2. Przedstawienie pomysłów na twórcze zabawy z książkami, okładkami, 
wyklejkami, hasłem na otwieranie książki, które mają za zadanie wzmocnić 
pozycję książki wśród innych współczesnych bodźców, jakie odbierają dzieci. 

3. Nauczenie prostych zabaw ruchowych wzmacniających koncentrację dzieci 
przed i w trakcie czytania- słuchania. 

4. Zainspirowanie do zbudowania takich spotkań literackich z dziećmi, by 
książki kojarzyły im się z przygodą, radością i niespodzianką. 
 

Termin: 26.10.2022 r. godz. 15:30 - 18:30  
 
Forma szkolenia: stacjonarna 
 
Prowadzący: Małgorzata Swędrowska - pedagożka i edukatorka, autorka książek 
dla dzieci i dla dorosłych, przede wszystkim dla nauczycieli i bibliotekarzy. 
Twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, czyli smakowania literatury wieloma 
zmysłami. Od 15 lat upowszechnia literaturę dla dzieci, współpracuje                                      
z bibliotekami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i najlepszymi wydawnictwami 
 
Osoby odpowiedzialne: Arlena Kiziak – doradca metodyczny 
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Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie  
              ul. Jedności Robotniczej 10  
 
Cena: 150 zł  
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 12.10.2022r. – poprzez   stronę 
internetową.                                                                                                                         

Faktura na osobę indywidualną: poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: 
https://odm.pcpppidn.eu/zapisy-na-szkolenia/ 

Faktura na placówkę –  formularz 
https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Karta-

Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf 
Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń                                        

tel. 76 838 42 93. 
 
 

              Dyrektor PCPPPiDN w Głogowie        

                   Barbara Krzywulicz                           
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