,, ZALAJKUJ CZYTANIE”
SZKOLNY PROJEKT PROMUJĄCY
CZYTELNICTWO WŚRÓD
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
CZAS TRWANIA IX 2017 – XII 2017

WSTĘP
Projekt przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej W Starych Kobiałkach.
Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa i integrowanie społeczności
szkolnej. Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów
z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania.
Projekt ,, Zalajkuj czytanie” składa się z przedsięwzięcia podzielonego na dwie części.
Pierwsza z nich przeznaczona jest dla uczniów z klas I –III. Druga część przeznaczona jest
dla uczniów z klas IV –VII.

CZAS TRWANIA: Od IX 2017r. do XII 2017r.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do literatury,
do spędzania wolnego czasu z książką. Chcemy przekonać dzieci, że czytanie może rozwijać
ich wyobraźnię, poszerzać wiedzę na temat ludzi i świata, wpływać na to, że język, jakim się
posługują będzie bogatszy i piękniejszy, a przede wszystkim, że książka to świetny kompan
chociażby na jesienne i zimowe długie wieczory.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.
2.
3.
4.

1.Popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole.
2.Wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu.
3.Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
4.Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych.
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5. 5.Budowa poczucia własnej wartości.
6. 6.Rozwijanie sprawności językowych.

KRYTERIA SUKCESU
Zakładamy, iż w wyniku działań projektu uczniowie:
1. 1.Będą częściej korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.
2. 2.Polubią czytanie (sięgać będą nie tylko po lektury obowiązkowe).
3. 3.Będą propagować czytelnictwo wśród koleżanek i kolegów, proponując im
przeczytane przez siebie pozycje

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH I- III
zadanie
1. Zapoznanie
rodziców i uczniów
z projektem
promującym
czytelnictwo
w szkole

formy realizacji

termin

umieszczenie
informacji na stronie
internetowej szkoły;
spotkania z rodzicami;
rada pedagogiczna;
zajęcia z uczniami;

osoby
uwagi
odpowiedzialne

wrzesień
nauczyciele
informatyki
nauczyciele języka
polskiego
wychowawcy
nauczyciel
biblioteki

2.Gazetka ścienna
poświęcona książce,
promująca czytanie

3. Ustalenie
harmonogramu
spotkań
czytelniczych

Przygotowanie
ściennych gazetek
w Klasach;
Konkurs
międzyklasowy
na najciekawszą
gazetkę;
Gazetka ścienna
w bibliotece

wrzesień

Wybrani uczniowie
z klas drugich
i trzecich
gimnazjalnych ,

Wrzesieńlistopad

Wychowawcy
Samorząd
uczniowski
bibliotekarz

bibliotekarz
wychowawcy
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w klasach 1 - 3

w określone dni
tygodnia czytają
dzieciom z klas 1 –3
jeden rozdział książki
z listy umieszczonej
w załączniku nr 1

4.Ranking na książkę
miesiąca

Uczniowie wybierają
spośród czytanych
im
w danym miesiącu
fragmentów książek
tę, która jest dla nich
najciekawsza.
Umieszczanie
wyników rankingu na
stronie internetowej
szkoły i tablicy obok
biblioteki

Koniec
każdego
miesiąca
podczas
trwania
projektu

Uczniowie wykonują
ilustrację do
najciekawszej,
poznanej w danym
miesiącu książki.
Prace są oceniane,
przyznawane są
nagrody. Najlepsza
jest eksponowana
na tablicy obok
biblioteki ( po jednej
pracy z każdej klasy).

Raz w miesią- dyrektor
cu wystawa
na koniec
wychowawcy
każdego
miesiąca
bibliotekarz

Odczytanie
przez wychowawców
na spotkaniu
z rodzicami
(listopad)referatu
na temat roli
książki i pozytywnego
wpływu czytania na
rozwój potencjału
intelektualnego oraz
poznawczego ucznia

listopad

Wystawa prac

grudzień

5. Ilustracja do
czytanej książki
- konkurs

6.Pedagogizacja
rodziców

7.Podsumowanie

nauczyciele języka
polskiego

Wychowawcy klas
nauczyciele
informatyki
bibliotekarz

Nauczyciel
bibliotekarz
wychowawcy
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Bibliotekarz

działań projektu

plastycznych;
Statystyka
czytelnictwa;
Sprawozdanie
na stronie
internetowej szkoły

Wychowawcy
Nauczyciel
informatyki

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH IV-VII
zadanie
1. Zapoznanie
rodziców i uczniów
z projektem
promującym
czytelnictwo
w szkole

formy realizacji

termin

umieszczenie
informacji na stronie
internetowej szkoły;
spotkania z rodzicami;
rada pedagogiczna;
zajęcia z uczniami;

osoby
uwagi
odpowiedzialne

wrzesień
nauczyciele
informatyki
nauczyciele języka
polskiego
wychowawcy
nauczyciel
biblioteki

2.Gazetka ścienna
poświęcona książce,
promująca czytanie

3. Ustalenie
harmonogramu
spotkań
czytelniczych
w klasach 4 - 7

Przygotowanie
ściennych gazetek
w Klasach;
Konkurs
międzyklasowy
na najciekawszą
gazetkę;
Gazetka ścienna
w bibliotece

wrzesień

Chętni uczniowie
z danej klasy czytają
swoim kolegom
na godzinie
wychowawczej ,
w ciągu miesiąca
fragment książki z listy
umieszczonej

Cały okres
trwania
projektu

Wychowawcy
Samorząd
uczniowski
bibliotekarz

bibliotekarz
wychowawcy
nauczyciele języka
polskiego
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w załączniku nr2
4. Promocja
czytanych książek

Uczniowie wykonują
plakat promujący
książkę czytaną
w danym miesiącu

Koniec
każdego
miesiąca
podczas
trwania
projektu

Wychowawcy klas

Odczytanie
przez wychowawców
na spotkaniu
z rodzicami
(listopad)referatu
na temat roli
książki i pozytywnego
wpływu czytania
na rozwój potencjału
intelektualnego oraz
poznawczego ucznia.

listopad

Nauczyciel
bibliotekarz

Wystawa prac
plastycznych;
Statystyka
czytelnictwa;
Sprawozdanie
na stronie internetowej szkoły

grudzień

bibliotekarz

Umieszczanie
plakatów na tablicach
stojących na korytarzu
szkolnym
5.Pedagogizacja
rodziców

6.Podsumowanie
działań projektu

wychowawcy

Bibliotekarz
Wychowawcy
Nauczyciel
informatyki
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