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Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzin oraz 
nauczycieli przedszkolnych. Ma na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowanie 
dobrych nawyków czytelniczych, popularyzację wartościowej literatury dla dzieci 
oraz dotarcie z nią do domów ubogich w książki.

W trakcie trwania projektu każdy przedszkolak otrzyma na tydzień do domu 
plecaczek z kilkoma książkami, które będzie miał za zadanie przeczytać wraz 
z rodzicami. W kolejnym tygodniu plecaczek powędruje do kolejnego dziecka. 
Ze strony przedszkola akcja wspierana będzie zabawami, rozmowami i innymi 
działaniami wokół czytanych przez dzieci książek.

Pilotażowa edycja projektu odbyła się w roku szkolnym 2012 / 2013 w Poznaniu, 
gdzie została entuzjastycznie przyjęta i pozytywnie oceniona przez przedszkola. 
Drugą edycję Wydawnictwo zrealizowało w Łodzi. Trzecia edycja odbyła się we 
Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie. Czwarta edycja miała miejsce w Katowicach, 
Warszawie i Koszalinie. Piąta edycja (podobnie jak edycja 2014 / 2015) uzyskała 
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i odbyła 
się w  Trójmieście.  Szósta edycja objęła Częstochowę,  Białystok i Mazury. 
ubiełoroczna edycja, po raz kolejny z dofinansowaniem MKiDN odbyła się  
w Bydgoszczy, Lublinie i w Wielkopolsce. Ósma edycja zostanie zrealizowana 
w Zielonej Górze i Krakowie.
 

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

Udział w projekcie zostanie zaproponowany przez urzędy miasta przedszkolom, 
które zgłoszą chęć uczestnictwa. Do dyspozycji będzie 200 plecaczków. Każda 
placówka otrzyma plecaczki z sześcioma książkami z oferty Wydawnictwa Zaka-
marki. Książki będą dostosowane do wieku dzieci przedszkolnych, tytuły wybierze 
Wydawca. 

W danej placówce każda grupa otrzyma plecaczek z sześcioma książkami. Każde 
dziecko będzie brało plecaczek do domu na tydzień, np. Ania Kowalska otrzyma 
plecaczek w poniedziałek 12 września i przyniesie z powrotem do swojej grupy 
w poniedziałek 19 września. Tego dnia kolejne dziecko weźmie plecaczek na kolejny 
tydzień do domu. 

Zadaniem dziecka będzie przeczytać wraz z rodzicami lub opiekunami wszystkie 
sześć książek z plecaczka, wybrać ulubioną spośród nich i wykonać pracę plastyczną 
z nią związaną. Po przyniesieniu plecaczka do przedszkola dziecko mówi w swojej 
grupie o wrażeniach z lektury, opowiada o swojej ulubionej książce i prezentuje 
pracę plastyczną.



Podsumowaniem akcji jest prezentacja prac dzieci, zbieranych przez opiekuna gru-
py oraz dodatkowe aktywności zainicjowane przez nauczyciela i zależące od jego 
inwencji oraz możliwości placówki. Może to być konkurs na najlepsze przebranie 
za postać z przeczytanej książki, wspólne pisanie książki przez dzieci, wymyślanie 
dalszych losów bohatera, miniprzedstawienie na podstawie jednej z książek itp.

Plecaczki, po odwiedzeniu wszystkich dzieci, zostaną zwrócone do Wydawnictwa 
wraz z książkami. 

Przedszkole zobowiązuje się do przesłania Wydawnictwu dokumentacji zdjęcio-
wej z każdej grupy oraz krótkiego opisu z działań, które odbyły się w związku 
z projektem (wystarczy pocztą elektroniczną). Przedszkola biorące udział 
w projekcie otrzymają od Wydawnictwa książkowy upominek, a najbardziej 
aktywne i pomysłowe działania zostaną nagrodzone większą ilością książek. 

Dyrekcja i nauczyciele przedszkola zobowiązani są przed rozpoczęciem projektu 
poinformować o nim rodziców. Wydawnictwo przekaże do przedszkola ulotki 
z informacją o akcji i poszczególnych tytułach dla rodziców i nauczycieli.

CELE:
-- promocja czytelnictwa w przedszkolach
-- zintensyfikowanie działań okołoksiążkowych w przedszkolach 
-- mobilizacja dzieci, rodziców i nauczycieli do wspólnego głośnego czytania
-- rozmowa i oswajanie problemów, które podejmowane są w książkach   
-- propagowanie idei ciekawej i rozwijającej wyobraźnię lektury, mogącej być inspiracją do dalszej 
twórczości, kreatywnej zabawy 
-- umożliwienie dostępu do wartościowej literatury dzieciom, w których domach książki nie są obecne  
lub w bardzo okrojonym wymiarze

REALIZACJA ZADANIA:
Rok szkolny: wrzesień 2019 – czerwiec 2020 

PROPONOWANE KSIĄŻKI:
Nusia i wilki, Pija Lindenbaum
Cynamon i Trusia. Wierszyki o złości i radości, Ulf Stark
Pomelo ma się dobrze pod swoim dmuchawcem, Ramona Bădescu 
Albert i tajemniczy Molgan, Gunilla Bergström 
Mama Mu na huśtawce, Jujja i Tomas Wieslander
Księżniczki i smoki, Christina Björk
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koordynator projektu  
w Krakowie  

Anna Zygmunt 

anna.zakamarki@gmail.com  
tel.  661 060 662

www.zakamarki.pl



Wydawnictwo ZAKAMARKI

Od 2007 roku poznańskie Wydawnictwo ZAKAMARKI wprowadza na polski rynek cenione na ca-
łym świecie i tłumaczone na dziesiątki języków szwedzkie książki dla dzieci. Oprócz tego, że przed-
stawiamy nowych autorów, publikujemy też książki obrazkowe Astrid Lindgren, w znacznej więk-
szości wcześniej w Polsce niewydawane. W 2012 roku do naszej oferty weszły też tytuły francuskie.

Nasze książki tworzone są z pasją, humorem i indywidualizmem, nie pod dyktando komercyjnej 
mody. Stoją po stronie dziecka, jego wrażliwości i wyobraźni.

Trzykrotnie zostaliśmy wyróżnieni w konkursie IBBY Dziecięcy Bestseller Roku DONG, nasze 
książki otrzymały też wyróżnienia i nagrody w konkursie Świat Przyjazny Dziecku organizowanym 
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. W 2009 roku wydawnictwo zostało nominowane do nagro-
dy TVP Kultura GWARANCJE KULTURY za Osiągnięcia w Twórczym Rozwoju Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji o wydawnictwie na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Zapraszamy!

www.zakamarki.pl


