
 

W I okresie roku szkolnego realizowane były zadania w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa: 

Podjęta została współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie: 

 wymiana informacji o zakupach nowości, 

 współpraca przy organizacji imprez i realizacji projektów (zajęcia dla klas 6 

prowadzone przez pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Joannę Węgrzyn), 

 wyjścia klas 3 do biblioteki miejskiej, 

 pedagogizacja podczas zebrań z rodzicami o wpływie czytelnictwa na rozwój dzieci 

prowadzona przez zastępcę dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Annę Szatko, 

Zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:  

 Dzień Pluszowego Misia,  

 konkursy: w klasach 1-3 na klasowy album albumy baśni, bajek, legend wykonane 

przez uczniów oraz w klasach 4-6 konkursy w ramach realizacji projektów, wystawy 

(np. nowości wydawnicze w bibliotece, albumy baśni, bajek, legend),  

 spotkania z żywym słowem,  

 zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii prowadzone w świetlicy szkolnej,  

 Klub Miłośników Książki  - cotygodniowe spotkania, 

 pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych. 

 

Zrealizowano projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej we 

wszystkich oddziałach w szkole 

 Klasa I „W świecie bajek” 

1. Czytanie bajek + wykonanie ilustracji, stworzenie klasowego albumu bajek.   

2. Lekcja biblioteczna, pasowanie na czytelnika. 

3. Wystawa albumów w bibliotece, nagrody za najładniejszy album. 

Klasa II „W świecie baśni” 

1. Czytanie baśni + wykonanie ilustracji, stworzenie klasowego albumu baśni. 

2. Wystawa albumów w bibliotece, nagrody za najładniejszy album. 

3. Prezentacja multimedialna „ W świecie baśni”. 

Klasa III „W świecie legend” 

1. Czytanie legend + wykonanie ilustracji, stworzenie klasowego albumu legend. 

Wystawa albumów w bibliotece, nagrody za najładniejszy album. 

2. Wizyta w MBP i Muzeum – legendy skawińskie. 

Klasa IV „Czy tu, czy tam – czytam!” 

1. 5 minut głośnego czytania w klasie dowolnie wybranej przez uczniów książki.  

2. Godzina wychowawcza poświęcona promocji czytelnictwa, prezentacje ulubionych 

książek uczniów. 



3. Wykonanie plakatów promujących czytelnictwo z wykorzystaniem hasła „Czy tu, czy 

tam – czytam!”. 

4. Wystawa plakatów w bibliotece, nagrody za najładniejszy plakat. 

Klasa V „W świecie mitów” 

1. 5 minut głośnego czytania w klasie dowolnie wybranego przez uczniów mitu. 

Wykonanie prezentacji multimedialnej związanej z mitami. 

2. Przedstawienie prezentacji na forum klasy, wybór najciekawszej, przekazanie do 

biblioteki. 

3. Konkurs na najciekawszą prezentację. 

Klasa VI „Jak powstaje książka” 

1. 5 minut głośnego czytania w klasie dowolnie wybranych przez uczniów fragmentów 

ulubionych książek. 

2. Lekcja biblioteczna „Jak powstaje książka”. 

3. Zajęcia zorganizowane przez MBP – tworzenie komiksu na tabletach. 

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia 

 



 

Zajęcia zorganizowane przez Miejską Biblioteką Publiczną 

tworzenie komiksu na tabletach 

 

 

 

Spotkania z żywym słowem 

 

Wystawa prac pokonkursowych – albumy klas I - III 


