PRZEDSZKOLA I WYDAWNICTWO ASTRUM DZIECIOM –
SPOTKANIA Z AUTOREM BAJEK DLA DZIECI LECHEM TKACZYKIEM – POZNAJMY SIĘ.
TEMAT SPOTKANIA: GDYBY ZWIERZĘTA UMIAŁY MÓWIĆ
Szanowne Panie,
spotkania z autorem Lechem Tkaczykiem w przedszkolu są bezpłatne! Ale proszę grono pedagogiczne o to, aby wcześniej przygotować dzieci do spotkania ze mną. Oczywiście, to przygotowanie jest tylko i wyłącznie inwencją twórczą nauczyciela w przedszkolu.
Mogę tylko nieśmiało podpowiedzieć jak wyglądały takie spotkania w innych przedszkolach, w których miałem przyjemność
gościć. W placówkach tych dzieci znały już moje nazwisko i imię, wiedziały czym się zajmuję i skąd jestem. Znały też treść jednej
lub kilku moich bajek. Często znały też jakąś moją piosenkę z płyty Bajkowe piosenki. Wcześniej, przed przyjazdem do przedszkola przesyłałem materiały dydaktyczne, treść bajki, słuchowiska, piosenkę, konspekt zajęć czy scenariusz przedstawienia do
mojej bajki. Dzieci wcześniej miały też zorganizowany j konkurs plastyczny, malowały postacie – bohaterów z tych bajek. Ostatnio zaskoczono mnie tym, że na spotkaniu dzieci śpiewały moje piosenki, a nawet było przedstawienie, które z przyjemnością,
wspólnie z dziećmi, obejrzałem.
Do przedszkola wysyłamy też darmowe plakaty, jak i inne materiały zarówno dla nauczycieli, jak i dla Rodziców. Wszystko wcześniej dokładnie omawiamy z Panią Dyrektor przedszkola, tak aby wszyscy byli zadowoleni i aby nic nas podczas spotkania nie
zaskoczyło.
Na spotkania ze mną przychodzi od 50 do nawet 150 dzieci, nieraz z Rodzicami. Jeśli przedszkole ma grupy, wolę osobno spotykać się z dziećmi małymi – trzy-, czterolatkami, a osobno ze starszakami. W ten sposób nawiązuję z dziećmi lepszy kontakt.
Na spotkaniu z dziećmi spędzam wiele godzin, gdyż trzeba wliczyć w to także czas podpisywania książek, który jest nie tylko
bardzo przyjemny ale i zabawny. Prowadzę wtedy często konwersację z rodzicami i ich pociechami. Po spotkaniu przedszkole
otrzymuje od Wydawnictwa pamiątkowy dyplom.
Ponieważ spotkania są bezpłatne, jako Wydawnictwo prosimy Panią Dyrektor przedszkola o zorganizowanie kiermaszu naszych
książek dla Rodziców. Nie tylko bajek. Mogą to być też książki dla Rodziców. Dostarczamy dysponendę i wybieramy do sprzedaży najciekawsze tytuły. Kiermasz najczęściej trwa przez ok. 2 tygodnie przed spotkaniem. Od sprzedanych egzemplarzy przedszkole otrzymuje prowizję w wysokości ok. 15%. Wystawiamy również stosowne faktury. Z naszego doświadczenia wynika, że
przedszkole sprzedaje nasze książki na poziomie od 500 zł do ostatniego rekordu 1200 zł. Przy czym jak wspomniałem, nie są to
tylko bajki, ale również inne książki interesujące Rodziców. Oprócz prowizji, w prezencie dla przedszkola przekazujemy książki
za kwotę średnio ok. 200 zł.
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