
PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY 

ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE I ZAINTERESOWANIA CZYTELNICZE UCZNIÓW                            
Z WYKORZYSTANIEM KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 
„Warto czytać” 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Realizacja: wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r.                                          Klasy I- VI. 

Cele ogólne: 
 
Rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. 
Bliższe zapoznanie uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki 
szkolnej. 
Rozwijanie zainteresowań. 
 
Założenia projektu: 

1. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną i pedagogiczną. 

2. Zorganizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów. 

3. Wykorzystanie księgozbioru w szkolnych projektach. 

4. Włączenie do działań rodziców uczniów, oddziaływanie na uczniów. 

 

 WYDARZENIA SZKOLNE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO Z UDZIAŁEM UCZNIÓW 

- zajęcia w bibliotece z edukacji czytelniczej i medialnej, w tym zapoznanie z nowościami, 
- wystawy ilustracji, plakatów reklamujących przeczytane książki – udział uczniów ze 
wszystkich oddziałów, 
- konkursy pięknego czytania, na ilustrację do książki w klasach I- |IV, na plakat reklamujące 
książki,  
- czytanie dzieciom w świetlicy, w bibliotece, w salach lekcyjnych w czasie lekcji i zajęć 
dodatkowych, 
- zajęcia kół czytelniczych w klasach I- III i IV – VI prowadzone przez nauczycieli i 
bibliotekarza, 
- imprezy/ uroczystości czytelnicze, np. Święto biblioteki szkolnej – listopad 
 
UDZIAŁ W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH ORGANIZOWANYCH M.IN. PRZEZ WOJEWÓDZKĄ 

BIBLIOTEKĘ PEDAGOGICZNĄ, WOJEWÓDZKĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ 

- wyjścia do bibliotek publicznych, 
- udział w konkursach/ osiągnięcia uczniów, np.: Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania, 
- zajęcia w bibliotece pedagogicznej – np. zajęcia z biblioterapii. 
 
 
 



PROJEKTY EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NP. NA 

TEMAT…../          PRZYKŁADY LITERATURY DOSTĘPNEJ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

- bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą: 

„Dobre i złe sekrety”, „Śmierdzący ser”, „Czy mogę pogłaskać psa?”, „Dręczyciel w klasie”, 

„Wstyd i latający śpiwór”, „Po co się złościć?”, „Alkohol i jego tajemnice”,  „Jestem 

bezpieczny”, „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach…”,  „Powiedz komuś”,  „Śmierdzący 

ser”, „Moje prawa ważna sprawa” itp. 

- savoir-vivre’u w szkole i poza szkołą: 

„Ale plama, czyli dobre maniery i domowe afery”, „Dobre maniery, czyli savoir-vivre dla 

dzieci”, „Dobre rady” itp. 

- nauki i zabawy m.in. z zastosowaniem doświadczeń i eksperymentów, rozwijaniem 

logicznego myślenia, zainteresowań naukami matematyczno- przyrodniczymi, techniką: 

„Atlas nieba”, „Iluzje optyczne”, „Tato a po co?”, „Ekonomia, to, o czym dorośli nie mówią”, 

„Eksperymenty, fascynujące doświadczenia”, „Laboratorium w szufladzie elektrotechnika”, 

„Mały inżynier nauka i zabawa”, „Nauka książka z okienkami”, „Skąd się biorą dziury               

w serze?”,  „Dlaczego mleko jest białe?”, „Tysiąc fantastycznych gier i zabaw”, „Atlas nieba, 

gwiazdy, planety, wszechświat”,  „Tajemnice matematyki książka z okienkami”, „Recykling       

i odpadki książka z okienkami’,  „Komputery i programowanie książka z okienkami”, 

„”Kosmos (Sonda 2)”, „Człowiek (Sonda 2)”, „Sto jeden łamigłówek  wyzwanie mistrza”, „500 

pytań i odpowiedzi”, „Bombonierka matematyczna’, „Czy słonie boją się myszy?”,  „Gabinet 

matematycznych zagadek”, „Matematyka na szóstkę”,  „Łamigłówki zapałczane”, „Wynalazki 

sprawdźcie sami”,  „Z tatą w przyrodę”, „Przygoda z niemożliwymi kształtami’,  „Monety, 

karty, klucze, łamigłówki”, „Laboratorium w szufladzie chemia’, „Laboratorium w szufladzie 

modelarstwo”, „Wielka księga zagadek”, „Multimedialne wspomaganie kształcenia”, „Moje 

pierwsze eksperymenty”, „Fascynująca motoryzacja”, „Królowa bez Nobla’, „Gabinet 

matematycznych zagadek”, „Jak to działa natura”, „Kto, gdzie, kiedy? Książeczka                       

z okienkami”, „Gdyby jajko mogło mówić” itp. 

- Polski, naszej Ojczyzny: 

„Atlas Polski dla dzieci”, „Polska moja Ojczyzna”, seria Zwycięskie bitwy Polaków, np.: „1920 

Warszawa”, „Grochowiska 1963”, „Stoczek 1931”,; „Jak Mieszko chrzest przyjmował?” „Życie 

w grodzie”, „Czasy wojów i rycerzy”, „Jak budowano kościoły i pałace”, „Na dworze króla” 

„Ale historia. Kazimierzu skąd ta forsa?”, „Ale historia. Mieszko ty Wikingu”, „Poznaj swój 

kraj, polska przyroda” itp. 

 

 



- wartości i postaw propagowanych w literaturze beletrystycznej dla dzieci: 

„Basia i Boże Narodzenie”, „Filipek i dziewczyny”, „O zajączku Filipie, który ze strachu 

dokonał wielkich czynów”, „Filip i bociany”, „O wartościach, czyli rady nie od parady”, „Jest 

taka opowieść o Januszu Korczaku”, „Zaklęcie na „W”, „Asiunia” , „Wstyd i latający śpiwór”, 

„Rany Julek. O tym , jak Julian Tuwim został poetą”  itp. pozycje polecane m.in. przez 

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie. 

- upowszechniania znajomości różnych zawodów: 

 „Mam przyjaciela/ przyjaciółkę budowniczego itp….”- komplet 27 książek dla klas edukacji 

wczesnoszkolnej. 

- kształcenia językowego i ortograficznego:  

„Słownik wyrazów bliskoznacznych”, „Słownik ortograficzny”, „Jak pisać SP i GIM?”, 

„Gramatyka w SP i GIM”, „Ortografia na 6”. 

 

 WŁĄCZENIE DO DZIAŁAŃ RODZICÓW UCZNIÓW, ODDZIAŁYWANIE NA UCZNIÓW 

Uwzględnienie potrzeb czytelniczych dzieci i propozycji rodziców na etapie planowania 
zakupów książek. 
Omówienie Programu Wychowawczego, w tym działań zaplanowanych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  w czasie spotkania Dyrekcji z  
 Omówienie wpływu czytania na rozwój dzieci w czasie spotkań z rodzicami, lekcji języka 
polskiego, godzin z wychowawcą – pogadanki, plansze i informacje na stronie WWW. Szkoły. 
 

Informacje o działaniach podejmowanych przez bibliotekarza i nauczycieli oraz ciekawe formy 

proponowane m.in. przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną i Pedagogiczną Bibliotekę 

Wojewódzką na bieżąco przekazywane  na stronę internetową Szkoły w zakładkach: AKTUALNOŚCI, 

WYDARZENIA lub BIBLIOTEKA. 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU/ EWALUACJA 

1. Ankiety skierowane do uczniów i nauczycieli. 

2. Opinie wyrażane przez rodziców. 

3. Sprawozdania z realizacji projektu w I i II semestrze. 

 

 

Rzeszów, dn. 29.08.2016 r.                                                                               mgr  Aneta Gontarczuk 


