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Wstęp: 

„Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności 

posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa 

uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela… 

Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, 

dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów 

multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów 

biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu 

wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji…” 

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego 
 

Obserwując postępujący odwrót u naszych uczniów ( a także społeczeństwa)od kontaktu ze słowem 

pisanym, proponujemy realizację projektu propagującego czytelnictwo a tym samym rzetelne 

wywiązanie się z realizacji zapisów podstawy programowej. Czytanie kształci język, który jest 

podstawowym narzędziem myślenia, zdobywania wiedzy, komunikacji międzyludzkiej. Jest 

przepustką do cywilizowanego świata Projekt przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej 

uczniów klas 0-6 angażując również nauczycieli –wychowawców. Czas realizacji projektu od 

października 2014 do maja 2015. Celem nadrzędnym jest propagowanie czytelnictwa , aktywizowanie 

czytelników i uświadamianie pozytywnych efektów kontaktu z książką. Motywem przewodnim jest 

świat legend, będący punktem wyjścia do rozmów o kulturze Polski , poznania historii, tradycji, 

wierzeń, mitów, zabytków czy języka  i gwary. Oprócz legend czytajmy nowe lektury, wiersze, 

książki polecane przez uczniów. Z pewnością w każdej klasie jest miłośnik słowa pisanego, pozwólmy 

mu zarażać innych. Pokażmy naszym uczniom magię czytania. 

Cele projektu: 

1. Kształcenie umiejętności czytania  jako prostej czynność oraz jako umiejętności 

rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 

zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo 

w życiu społeczeństwa 

2. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o 

wzbogacanie zasobu słownictwa 

3. uwrażliwianie  na potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką  

4. kształcenie umiejętności rozumienia znaczeń dosłownych i prostych znaczeń 

przenośnych; 

5.  zdobycie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia 

komunikacji 

6. kształcenie hierarchii wartości, wrażliwość, gustu estetycznego, poczucia własnej 

tożsamości i postawy patriotycznej. 



7. Kształtowanie postaw moralnych, motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, 

dobra, piękna.  

8. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i pomoc w odkrywaniu pasji 

9. Umiejętność współpracy rówieśniczej, integracja środowiska uczniów, nauczycieli i 

rodziców- poprawa komunikacji 

10. Aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- „Mądra szkoła czyta 

dzieciom” 

Metody pracy: 

-Głośne czytanie tekstów prze nauczyciela i uczniów 

-Dyskusja nad utworem 

- wchodzenie w rolę 

-inscenizacje przeczytanych utworów 

-Wykonywanie ilustracji 

- Konkursy czytelnicze 

- impreza czytelnicza 

Rezultaty projektu: 

-wzrost zainteresowań czytelniczych uczniów 

- poznanie legendarnej przeszłości kraju i regionów Polski 

- inscenizacja wybranych legend 

-konkurs czytelniczy 

-książka legend- wystawa prac uczniowskich 

Zadania projektu 

l.p Zadanie 

 

termin odpowiedzialny 

1. głośne czytanie. kl. 0-3 

 

Codziennie  Wychowawcy 

grup „O”  

 kl. 1-3 

2.  Głośne czytanie kl.4-6 2x w tygodniu 

 godzina z wych i  

j. polski 

Wychowawcy 

kl.4-6, poloniści 

3.  Inscenizacja wybranych 

legend kl. 4 

listopad Wych. kl. 4 

bibliotekarze 

4.  Książka legend  

Tekst(ręczny) i ilustracje do 2 

legend 

styczeń Klasy 3-6 

 

bibliotekarze 



Wystawa prac  

5. Konkurs legend marzec Bibliotekarze 

 

6.  Noc w bibliotece 

 

maj bibliotekarze 

 

Polecane materiały 

Strona kampanii :Cała Polska czyta dzieciom” – audiobooki dla dzieci 

Wybrane legendy polskie i żorskie 

Blogi dziecięce: 

http://zaczytani.blox.pl/ 

http://ksiazkinaczacie.blox.pl/ 

 


