
 

 

Plebiscyt “Książka na wyciągnięcie ręki” 

 

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 ogłaszamy 

plebiscyt na najciekawszą książkę dla dzieci. To okazja do sprawdzenia,  

które książki dla dzieci skradły serca najmłodszych czytelników i ich rodziców. 

Plebiscyt trwa od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r., a jego założeniem, 

oprócz oczywistej promocji czytelnictwa, są: 

• możliwość zaprezentowania ciekawych książek dla dzieci; 

• informacja zwrotna od dzieci i rodziców; 

• rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym; 

• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; 

• kształtowanie zainteresowań czytelniczych; 

• poznawanie utworów literatury dziecięcej z jednoczesnym ukazaniem roli 

książki  

w życiu każdego człowieka; 

• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci; 

• ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór od osób dorosłych. 

Regulamin plebiscytu: 

1) Organizatorem plebiscytu jest Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” mieszczące 

się przy pl. Dionizego Henkla 2 w Warszawie, dalej nazwane Przedszkolem. 

2) Plebiscyt rozpoczyna się 01.12.2022 r. i trwać będzie do 28.02.2023 r.. 



 

3) W plebiscycie mogą wziąć udział wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola 

i ich rodziny. 

4) Zadaniem plebiscytu jest wyłonienie najciekawszej książki, w dwóch 

kategoriach, poprzez głosowanie w ankiecie:  

a) najciekawsza książka w opinii dzieci; 

b) najciekawsza książka w opinii rodziców. 

5) Do wyboru będzie 10 różnych tytułów, z których wyłonimy w drodze 

głosowania 5 książek- jako LISTĘ KSIĄŻEK WARTYCH POLECENIA . 

6) Publikacje można wypożyczyć na tydzień poprzez wpisanie się do zeszytu 

dostępnego u koordynatorek plebiscytu. 

7) Osoba wypożyczająca książkę jest za nią odpowiedzialna i zobowiązana 

do zwrócenia jej w określonym terminie. 

8) Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na stronie Przedszkola 

https://www.przedszkoleludeczkowo.pl oraz na oficjalnym profilu 

„Ludeczkowy POWER” w serwisie www.facebook.pl  

9) Udział w plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu plebiscytu. 

10) W razie pytań zapraszamy do kontaktu z osobami koordynującymi 

organizację plebiscytu: 

a) Anna Srebrzyńska-Kuba (grupa Słoneczka) 

b) Agnieszka Kunecka-Cholewińska, Marta Pyszczak (grupa Motylki) 

c) Dorota Sęczkowska, Paulina Biernacka-Burdzińska (grupa Tygryski). 

https://www.przedszkoleludeczkowo.pl/
http://www.facebook.pl/

