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Uwielbiam odwiedzać przedszkola, bo wiem, że zawsze zobaczę tam coś, co 
mnie zauroczy – a to bałwanki z jednorazowych kubeczków, a to zdjęcia 
z  przedstawienia, w  którym obok dzieciaków zagrali rodzice… Nauczy-

cielska pomysłowość nie ma granic, a połączona z wyobraźnią i kreatywnością 
przedszkolaków tworzy światy, które potrafi ą zadziwić. Nieraz zdarzało mi się 
westchnąć: JAKI CUDNY POMYSŁ! Czy mogę go podać dalej? W ten sposób sta-
ram się choć trochę zapobiec pladze marnotrawienia znakomitych inicjatyw, 
którymi aż żal się nie podzielić.

Pomysły oczywiście bywają różne: plastyczne, muzyczne, teatralne, literac-
kie... Jeśli chodzi o te ostanie, chyba najtrudniej mnie czymś zaskoczyć, a jednak 
nauczycielkom z przedszkola MINILANDIA z Miechowa sztuka ta udała się zna-
komicie.

– Pani Ewo, zacznie nam pani bajkę? – poprosiły, gdy żegnałam się z dziećmi po 
spotkaniu. – Bo my tworzymy właśnie naszą przedszkolną księgę bajek. Zaprosze-
ni przez nas goście rozpoczynają jakąś historię, a potem książka wędruje od domu 
do domu, by rodzice wraz z dziećmi mogli dopisać kolejne jej fragmenty.

– Super! – wpadłam w zachwyt. – Zaraz wymyślę coś zabawnego. Tylko co?
Na szczęście przypomniała mi się pewna przygoda, która natchnęła mnie do 

napisania wierszyka o smoku. Smok ten postanowił przejść na dietę i zamiast 
baranów, zjadać banany. Niezłe, a  na dodatek dotyka problemu duuużej wagi. 
Ciekawe, co wrzucą na szalę kolejni autorzy?

Aby się o  tym przekonać, musiałam uzbroić się w  cierpliwość, ale było war-
to. Kiedy po pewnym czasie „Przedszkolna księga bajek” znów trafi ła w moje ręce, 
znalazłam w niej nadzwyczaj interesujące rozwinięcie rozpoczętej przeze mnie 
historyjki. Jak się okazało, rodzice wykazali się nie tylko pomysłowością i talen-
tem literackim, ale i  nadzwyczajnym poczuciem humoru. Oto efekty wspólnej 
pracy przedszkolaków i ich rodziców…

Przepis na bajkę
Kilka słów o tym, jak zachęcić przedszkolaki i rodziców do pisania bajek

Ewa Stadtmüller
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Przygody smoka to nie jedyna bajka napisana 
przez dzieci z przedszkola MINILANDIA. Niżej 
kilka stron z bajki o krasnalu i łobuziakach. 

Z  ideą „Wędrującej książki” spotkałam się 
już wcześniej, będąc gościem Przedszkola Sióstr 
Zmartwychwstanek w Brusach. Tam rodzice wraz 
z dziećmi pisali własne bajeczki i opowiadania od 
początku do końca, wzbogacając swe dzieła wła-
snoręcznie wykonanymi ilustracjami lub zdjęcia-
mi. W ten sposób powstał niezwykle interesujący 
i różnorodny zbiór opowieści, który bardzo szybko 
stał się ulubioną lekturą przedszkolaków.

Pomysł na wspólne pisanie bajek zawędrował 
również do przedszkola w  Chojnicach, niedale-
ko Brus. Tam, ku mej wielkiej radości, rodzice 
wraz z dziećmi wymyślili całkiem nowe przygody 
skrzata Jagódki. 

Po zapoznaniu się z tak wspaniałą twórczością 
przedszkolaków pomyślałam, że tworzenie wła-
snej bajki to doskonały pomysł dla przedszkoli 
noszących imię jakiegoś bajkowego bohatera: Ku-
busia Puchatka, krasnala Hałabały czy Pinokia. 
Chyba nie ma lepszego sposobu na zaprzyjaźnie-
nie się z patronem, jak wymyślanie jego nowych 
przygód. Dzieci uwielbiają się bawić w  autorów 
i ilustratorów. 

Dowodem na to jest kilka białych kruków, któ-
re gniazdują w mojej serdecznej szufl adzie. Każda 
z  tych dziecięcych książeczek-prezentów, wykona-
nych najczęściej metodą przedszkolną (klej i  no-
życzki), jest dla mnie niezwykle cenną pamiątką.

Pomysły, które przywołałam, można zreali-
zować w  każdym przedszkolu. Nie wymagają 
wielkich nakładów fi nansowych ani długich 
i  mozolnych przygotowań. Obserwując, jak bar-
dzo dzieci przeżywają taką mądrą i kreatywną za-
bawę, mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że 
warto spróbować. 
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Zapraszamy nauczycieli, dzieci i rodziców z całej Polski, 
aby przyłączyli się do projektu czytelniczego BAJECZNA 
KSIĘGA, którego ambasadorką jest Ewa Stadtmüller.

BAJECZNA  
KSIĘGA

Projekt czytelniczy

Wystarczy zeszyt 
bez liniatury, kredki, 

długopis, twórcze 
przedszkolaki i chętni  
do współpracy rodzice.

Warto na pierwszym spotkaniu 
z rodzicami poinformować ich 

o planowanym projekcie, wyjaśnić, 
na czym będzie on polegał, 

i zachęcić do zaangażowania się 
w jego realizację. To również idealny 
moment, aby opiekunowie podpisali 

zgodę na wykorzystanie tekstów 
i ilustracji dzieci oraz własnych.

Cele projektu:
 y promowanie czytelnictwa wśród 

przedszkolaków;
 y stwarzanie okazji do twórczej ekspresji 

językowej i plastycznej;
 y angażowanie rodziców do współpracy 

z przedszkolem w ramach wspierania 
rozwoju dzieci.

Jak przystąpić do projektu?
Nauczyciel zakłada zeszyt w formacie A4 z czystymi 
kartkami, w twardej okładce, który staje się „Bajecz-
ną księgą”. Na pierwszej stronie nauczyciel wkleja 
wstęp do bajki „O zielonej biedronce i balu na łące”, 
po czym odczytuje go dzieciom i zachęca, aby zapro-
ponowały dalszą część. W tym samym dniu nauczy-
ciel pyta, które dziecko chce wymyślić dalszą część 
bajki. Wówczas zabiera ono „Bajeczną księgę” do 
domu i wspólnie z rodzicami wymyśla kolejny frag-
ment bajki oraz samodzielnie wykonuje ilustrację.

Za każdym razem książka wraca do nauczyciela, 
a ten wyznacza kolejną chętną osobę. Książka krąży 
po domach przedszkolaków, a na koniec nauczyciel 
odczytuje bajkę i wspólnie z dziećmi wymyśla jej za-
kończenie – i to wszystko. 

Więcej informacji o projekcie na s. 130 oraz na stronie 
projektu www.blizejprzedszkola.pl/bajecznaksiega
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