
 
 

 
 
 

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY POD HASŁEM „ MODA NA CZYTANIE” 
 

PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLE ŚNICY 
 
,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem... Książka wszystko potrafi.” 

 
            

                                                                                                                                          Kornel Makuszyński 
 

 
METRYCZKA PROJEKTU 
 
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy 
Koncepcja i opracowanie: zespół ds. wspierania uzdolnień  
Czas realizacji: rok szkolny 2011/2012 
Termin podsumowania projektu: maj – czerwiec 2012 
 
          CELE OGÓLNE: 
 

- rozwijanie i promowanie uczniowskich zainteresowań i zdolności, 
- stymulowanie kreatywności i dojrzałości społecznej oraz emocjonalnej uczniów, 
- doskonalenie umiejętności uczestniczenia w planowaniu i realizacji zajęć edukacji czytelniczej i medialnej . 

 
 
 
 



 
 
 
          CELE SZCZEGÓŁOWE: 
 

- pedagogizacja rodziców: - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, zachęcania do głośnego czytania małym dzieciom, przekazanie rodzicom 
wskazówek – kiedy, jak i co czytać,  

- rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych, 
- popularyzacja czytelnictwa i wartościowej literatury dla dzieci,  
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego, 
- promowanie czytelnictwa wśród dzieci, 
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do systematycznego korzystania z książek, 
- wdrażanie do korzystania z różnych nośników książek, 
- doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji z wykorzystaniem komputera, 
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, 
- usprawnianie kompetencji językowych uczniów, 
- zachęcanie uczniów do ekspresji literackiej, plastycznej, muzycznej i teatralnej, 
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i prezentacji osiągniętych wyników, 
- promowanie dokonań artystycznych uczniów, 
- integracja wszystkich uczniów,  
- rozwijanie odpowiedzialności za powierzone zadania,  
- rozwijanie obowiązkowości i systematyczności w działaniach, 
- umiejętność zastosowania i prezentacji zdobytych wiadomości, 
- przestrzeganie ustalonych wcześniej terminów. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Lp. Zadania do realizacji / sposób realizacji 
 Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi 

1. 
„Bajkowe opowieści”  X - IV bibliotekarz 

W ramach programu 
 „ Cała Polska czyta 
dzieciom’ 

2. 
Warsztaty medialne październik (4-5XI) 

M. Wesołowska – koło dziennikarskie 
i zainteresowani uczniowie 

PCEiK-BP Oleśnica 

3. 
„Starsi młodszym”  -   
( 25.09 Światowy Dzień Głośnego Czytania) 

wrzesień 
zespół ds. WU 
wychowawcy klas 
uczniowie klas IV - VI 

Tekst do czytania 
wskazuje zainteresowany 
nauczyciel 

4. 
„Mistrz głośnego czytania”  - konkurs w pięknym czytaniu 
 

marzec 
bibliotekarz, nauczyciele języka polskiego 
i kształcenia zintegrowanego 

Konkurs  
składa się z dwóch 
etapów (I-III i IV-VI) 

5. Zajęcia biblioteczne w bibliotece pedagogicznej – 
wyszukiwanie informacji. 

listopad wychowawcy klas szóstych 
PCEiK i pracownicy 
biblioteki 

6. 
„Bajka po angielsku - warsztaty październik (14.XI.) 

nauczyciele języka angielskiego 
klasy V 

PCEiK-BP Oleśnica 

7. 
Zorganizowanie wystawy ,, Moja ulubiona książka”. maj bibliotekarz i łącznicy klasowi  

8. Przeprowadzenie wśród uczniów konkursu 
,, Czytelnik semestru, roku” 

luty 
czerwiec 

bibliotekarz 
Nagroda ufundowana 
przez Radę Rodziców 

9. 
Biblioteka  miejscem  spotkań  autorskich 1 grudzień (godz.10.00) 

bibliotekarz, wychowawcy  
klas IV – VI, nauczyciele języka polskiego 

Spotkanie z pisarzem 
Marcinem Pałaszem 
w PCEiK Oleśnica 

10. Misie i misiaczki – bajkowi bohaterowie listopad świetlica szkolna wystawa 



( 25.11 Międzynarodowy Dzień Misia) 
11. Zakładka do książki  - konkurs plastyczny luty wychowawcy klas I - III  
12. Konkurs interaktywny „ Bohaterowie szkolnych lektur i nie 

tylko” 
marzec  

zainteresowani uczniowie z edukacji 
wczesnoszkolnej i klas IV -VI 

PCEiK-BP Oleśnica 
 

13. „Historia pisma - historią książki i druku”– prezentacja 
multimedialna 

marzec/kwiecień  
nauczyciel informatyki 
uczniowie klas VI 

 

14. Prezentacja literacko-  graficzna na tablicy bibliotecznej 

 cały rok szkolny 

wychowawcy klas 
uczniowie z 
 klas IV - VI 
 

gazetka na tablicy 
bibliotecznej zgodna z 
wylosowanym tematem 
miesiąca 

15. „Przyłapani na czytaniu” – konkurs fotograficzny 
kwiecień 

zespół ds. WU, wychowawcy klas  
zainteresowani uczniowie kl. I- VI    

wystawa 
 

16. Podsumowanie projektu 
(23.04. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich) 

kwiecień wychowawcy klas 

klasy szóste –prezentacja  
klasy piąte- scenka 
wybranej bajki 
klasy czwarte- zagadki 
czytelnicze 

17. Warsztaty dla nauczycieli „ Bajkoterapia” 
 

listopad (3. XI.) zainteresowani nauczyciele PCEiK Oleśnica 

18. Warsztaty dla nauczycieli „ Jak zainteresować dziecko 
czytaniem” 

luty nauczyciele PCEiK Oleśnica 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA ZESPOŁÓW KLASOWYCH 
 
 
 

          CELE OPERACYJNE: 
 
 
UCZEŃ: 
 

- bogaci słownictwo, 
- podejmuje próbę selekcji zdobytych materiałów i wiadomości, 
-     potrafi w różnych formach przekazać informacje: praca plastyczna, recytacja, opowiadanie, ekspresja literacka i teatralna, 
- umie dokonać prezentacji swoich osiągnięć, 
- dba o estetykę swoich prac, 
- umie zgodnie współpracować w zespole,  
- wyrażać swoje poglądy w sposób kulturalny i rzeczowy 
- korzysta z różnych źródeł informacji. 

 
 
          ZADANIA: 
 

I. Zadania będą realizowane w ciągu roku szkolnego według opracowanego harmonogramu. 
II.  Do poszczególnych zadań zostaną przygotowane przez zainteresowanych nauczycieli szczegółowe regulaminy. 

 


