
                                                                                         

POLISH SATURDAY SCHOOL – DERRY
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W DERRY

TUWIMOWO – CZYLI MOJA IRLANDZKO-POLSKA 
PODRÓŻ

Z BOHATERAMI WIERSZY JULIANA TUWIMA

Minął miesiąc od zgłoszenia naszego udziału w Kampanii Czytania na Wyspach w 
ramach programu  „Cała Europa czyta dzieciom” ("All of Europe Reads to Kids”). Co 
się wydarzyło w tym czasie?  Oj, bardzo wiele... ale po kolei:
Naszym  celem  było  zaangażowanie  naszych  uczniów  i  rodziców  do  wspólnego 
czytania, oraz „zarażenie” czytaniem jak największej ilości ludzi – tych małych i tych 
dużych bez wzgledu na miejsce zamieszkania.
Zarazki (w tym wypadku litery) rozprzeszczeniły się  z niebywałą siłą i tak, jak 
zakładaliśmy – wielu się zaraziło.  I o  to nam chodziło!!!
Do projektu na etapie jego powstawania przyłączyła się nasza zaprzyjaźniona 
szkoła polonijna -  SPK przy Ambasadzie RP w Hadze  
www.facebook.com/SPKHag  a?fref=ts  ,  w głównej mierze Pani Dyrektor Grażyna 
Gramza.

Ale po kolei:
• 2 lutego nasze przedszkolaki miały wiele powodów do radości.  Dostaliśmy 

piękne  książki  z  Polski,  które  pomogą  nam poznać  polskie  literki.  Polskie 
Literkowo w naszym przedszkolu uważamy za otwarte. 

•  W starszych grupach dzieci pożyczają książki z naszej szkolnej biblioteki i na 
przerwach kłócą się, co będzie dalej z bohaterem przeczytanej historii. 

• Warsztaty teatralne,  na których  uczymy się  panowania  nad swoim głosem, 
recytując  wiersze  i  swoje  teatralne  role,  wzbudziły  w  nas  chęć  jeszcze 
większego czytania. Stąd zrodził się pomysł naszego projektu: „Tuwimowo , 
czyli moja irlandzko-polska podróż z bohaterami wierszy Juliana Tuwima”. 

 

Nasza Literkowa Gąsienica na spacerze  Nasze Literkowo
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Jestem sobie przedszkolaczek.....



• Do akcji czytania przyłączli się  także rodzice. Oto prace ich dzieci:

 Nikodemek (lat 6) i jego Koszmarny Karolek oraz Harry Potter

 Kot Filemon - praca Nikodema (lat 6)

• Nasza grupa wczesnoszkolna uwielbia czytać. 

www.facebook.com/photo.php?
fbid=1015132247204791
8  &  set=a.10151322471817918.452783.355724577917  &  type=1  &  theater  

Sami zobaczcie jakie tworzą artystyczne dzieła:
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• Nasza grupa średniozaawansowana także czyta Tuwima:

www.facebook.com/photo.php?
fbid=41089724900198
1  &  set=a.405226162902423.91709.100002451282453  &  type=1  &  theater  
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• Słoń Trąbalski wcale nie jest taki zapominalski... był w grupie 
wczesnoszkolnej no i nie zapomniał odwiedzić naszych dzielnych 
przedszkolaków. Sami zobaczcie, jak się ucieszyli z jego wizyty.
Wiecie o jakim słoniu mówimy?
Tak -  to Słoń Trąbalski z wiersza Juliana Tuwima.

Nasze przedszkolaki wykonały Słonia Trąbalskiego, wszystko po to, aby nie 
zapomnieć jak wygląda lierka A.

• Tutaj przygoda z Murzynkiem Bambo i Rycerzem Krzykalskim:



Kotek  Tuwima w wykonaniu Leny

• Zachęcamy nasze dzieci do czytania na portalu Akademia Czytelnika – z tej 
też okazji, zakupiliśmy dodatkowe książeczki. A wszystko po to, aby 
dzieciom się nie nudziło. Czytamy z Bajduszkiem od zeszłego roku. 
Zachęcamy i Was do zabawy www.akademiaczytelnika.pl

                          Wybrane książki z naszej szkolnej biblioteki

• Kolejne czytania uczniów z grupy wczesnoszkolnej:

www.facebook.com/photo.php?
fbid=1015133392779291
8  &  set=a.10151322471817918.452783.355724577917  &  type=1  &  theater  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151333927792918HYPERLINK%20%5C
http://www.akademiaczytelnika.pl/


• 9 marca do naszego Literkowa przybył niezwykły gość, który pobudził 
przedszkolaki do wspólnej zabawy i śpiewu. 

„Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała Kaczka - Dziwaczka. ..” – znacie?

Jak przedszkolaki bawiły się z Kaczką - Dziwaczką? - sami zobaczcie:

www.facebook.com/photo.php?
fbid=11836863501601
6  &  set=a.118368145016065.1073741836.100005286400397  &  type=1  &  theater  

A to kaczki-dziwaczki naszych milusińskich:

Kaczko-zając Gabrysia                                                  Jajo-duck Laury

 Kaczka – zajączkowa                                           Niebieskie piórko Krystiana

Więcej zdjęć i informacji szukaj na naszej stronie Tuwimowa Lokomotywa 
www.facebook.com/tuwimowa.lokomotowya
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