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1. Opis dobrej praktyki  
 

Od kilku już lat mówi się o rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

Związane jest to z dominującym wszędzie przekazem medialnym, który dla młodego 

człowieka jest szczególnie atrakcyjny.  Młodszy wiek szkolny jest doskonałym 

momentem, a wręcz tzw.  „ostatnim dzwonkiem” do kształtowania w młodym 

człowieku nawyku systematycznego sięgania po książkę. Ta potrzeba czytania nie 

może wynikać jedynie z przymusu, lecz wypływać z potrzeby czytania. Książka  

bowiem wzbogaca wiedzę dziecka, rozwija jego intelekt, ale jest także źródłem 

rozrywki i zabawy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika należy wychować, stąd 

potrzeba stworzenia programu do pracy z dziećmi w klasach I – III. Etap edukacji 

wczesnoszkolnej stwarza doskonałe warunki, ponieważ przenikają się tu treści z 

różnych edukacji (polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej) a 

to daję doskonałą podstawę do wielowymiarowych działań. 

Cele ogólne: 

 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie motywacji do 

samodzielnego sięgania po książki. 

 Rozwijanie różnorodnych form twórczości dziecięcej poprzez różne rodzaje                            

ekspresji: słowna, ruchowa, plastyczna, muzyczna i teatralna. 

Program „Przygoda z książką” obejmuje uczniów klas I – III.  Program był  

realizowany w ramach zajęć edukacyjnych,  świetlicowych, lekcji bibliotecznych, 

wycieczek i spotkań z rodzicami od października do czerwca. 

Działania w zakresie programu obejmowały:  

- organizowanie zajęć bibliotecznych, 

- wycieczka do biblioteki publicznej i pedagogiczne 

- poznanie pracy bibliotekarza,  

- systematyczne wypożyczanie książek,  

- zorganizowanie w klasie uroczystości włączającej uczniów klasy I do grona 

czytelników 

- zorganizowanie konkursu „Czytelnik roku” 

- uzupełnianie klasowych kącików czytelniczych pozycjami przyniesionymi przez 

dzieci z domu,  

- prezentacja ulubionych książek 

- sporządzenie listy ciekawych książek pod hasłem „To warto przeczytać” 



- słuchanie głośno czytanych fragmentów bajek i baśni dla dzieci, 

- wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych książeczek dla dzieci, 

- wykonywanie ilustracji do przeczytanych utworów literatury dziecięcej,  

-  redagowanie zeszytu lektur 

- turniej wiedzy – rozpoznawanie bohaterów literackich na podstawie zagadek, 

rebusów, fragmentów wierszy, opowiadania, skojarzeń, 

- udział w bajkowym balu karnawałowym (przebranie się za ulubionego bohatera 

książkowego) 

- zorganizowanie konkursu głośnego czytania (udział w szkolnym maratonie 

czytania) 

- inscenizowanie utworów (przedstawienia) – prezentowanie inscenizacji 

„Czerwony Kapturek” podczas Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki 

- klasowy konkurs pięknej recytacji poznanych utworów,  

- wycieczka na spektakl teatralny. 
 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Po realizacji programu uczeń: 

 czyta ulubione książki dla dzieci i często wypożycza książki z biblioteki 

szkolnej lub publicznej 

 gromadzi książki w swojej biblioteczce domowej i dba o ich wygląd  

 wymienia elementy budowy książki;  

 używa ze zrozumieniem pojęć: autor, ilustrator, wydawnictwo, księgarz, 

drukarz, bibliotekarz  

 wymieni kilka tytułów przeczytanych książek  

 uważnie i ze zrozumieniem słucha głośnego czytania  

 rozpoznaje fragment poznanych książek 

 recytuje z pamięci ulubione wiersze  

 rozróżni gatunki literackie (bajkę, wiersz, opowiadanie) 

 wskaże i nazwie bohaterów literackich w oparciu o ilustrację i przeczytany tekst 

 wymieni 2 – 3 autorów książek dla dzieci 

 bierze udział w inscenizacjach 

 przedstawi sceny inspirowane przez utwory literackie 

 
 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/z-wizyt%C4%85-w-bibliotece%E2%80%A6 
http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%C5%9Bwi%C4%85teczne-pozdrowienia-z-
radia-rodzina 
http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/jak-co-roku-w-karnawale 
 

http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/z-wizyt%C4%85-w-bibliotece%E2%80%A6
http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%C5%9Bwi%C4%85teczne-pozdrowienia-z-radia-rodzina
http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%C5%9Bwi%C4%85teczne-pozdrowienia-z-radia-rodzina
http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/pl/news/jak-co-roku-w-karnawale


 


