
PODSUMOWANIE PROJEKTU „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” 

 

W roku szkolnym 2015/2016 Publiczna Szkoła Podstawowa  w Jaworsku przystąpiła do projektu 

„Książki naszych marzeń”. W trakcie trwania tego projektu uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami  

i bibliotekarzem szkolnym  podjęli wiele działań mających na celu zwiększenie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży. W listopadzie zostały zakupione książki ( 66 sztuk ), wpisane do inwentarza 

biblioteki i udostępnione do czytania naszym czytelnikom. 

Wszystkie klasy uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych, na których zapoznano uczniów ze wszystkimi  

nowo zakupionymi książkami oraz zachęcano do ich przeczytania. 

Klasy I-III uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym „Kubuś Puchatek”, które odbyło się w 

Regionalnym Centrum Bibliotecznym w Brzesku. 

Na spotkaniach z rodzicami przedstawiono nowości książkowe zakupione w ramach projektu do 

biblioteki szkolnej  oraz uwzględniono tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci, wystosowano  list 

otwarty do rodziców” Dlaczego warto czytać” . 

 Zorganizowano następujące  wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów: 

- Tydzień Głośnego Czytania – spotkania w bibliotece szkolnej. 

- Konkurs Pięknego Czytania  

- Kiermasze książek 

- Tematyczne wystawy książek. 

- Pasowanie uczniów klas 1 na czytelnika. 

- Konkurs plastyczny –„Moja ulubiona postać z baśni”. 

-Konkurs czytelniczy-:” Czy znasz wiersze Jana  Brzechwy.” 

-Światowy Dzień Książki-turniej  czytelniczy „Książka –to mój  przyjaciel.” 

-Wyjazd na lekcję biblioteczną , która odbyła się w Regionalnym  Centrum Bibliotecznym w Brzesku. 

-Rozstrzygnięcie konkursu na „ Najlepiej czytającą klasę” . 

Każdy wychowawca  przygotował dla swojej klasy  projekt edukacyjny. 

 TE KSIĄŻKI JUŻ ZNAMY 

 Klasa I wspaniale wywiązała się z pierwszego zadania. Uczniowie zainspirowani ulubioną książką 

wykonali przepiękne prace plastyczne, które można podziwiać na wystawie w bibliotece szkolnej. 

Jesteśmy autorami katalożku ilustrowanego 



   W lutym  2016 roku uczennice klasy II  uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych "Katalożek 

ilustrowany źródłem informacji o książkach".  Celem zajęć była popularyzacja literatury dziecięcej, 

zachęcanie do czytania, wdrażanie najmłodszych użytkowników biblioteki do posługiwania się 

katalogami w celu wyszukiwania informacji. 

      Uczniowie najpierw zapoznali się z pojęciem katalogu bibliotecznego, jego rodzajami i układem 

opisów książek w katalogach. Następnie przystąpili do wykonania tytułowego katalożku 

ilustrowanego. Każdy uczeń wykonał kartę katalogową do swojej ulubionej książki. Oprócz ilustracji 

oddającej jej treść, karta zawierała zapisany dużymi literami tytuł oraz nazwisko i imię autora książki 

oraz sygnaturę (B, Bw). Katalożek przybrał formę albumu - wszystkie prace uczniów zostały ułożone 

alfabetycznie i spięte ozdobną tasiemką. 

     Konkurs czytelniczy „ Książka zawsze wygrywa” 

Klasa III założyła klasowy kącik czytelniczy, głośno czytała książkę „ Wakacje Mikołajka” i 

przeprowadziła konkurs klasowy. 

Nam się to podobało 

Klasa IV wykonała ilustracje do  książeczki „Dzienniczek Cwaniaczka” w formie komiksu, które  

zachęcają innych do przeczytania wybranej lektury,  wykonała  gazetkę „Szanuj książkę”. 

Książki , które warto przeczytać 

Klasa V wykonała prezentację multimedialną z wybranych książek i przedstawiła  ją na forum szkoły  

w trakcie turnieju czytelniczego. 

Polecamy, bo czytaliśmy 

Klasa VI zrealizowała projekt w formie recenzji. 

 

EFEKTY DZIAŁAŃ: 

Głównym efektem naszych działań jest zaciekawienie uczniów dotychczasowym i nowym 

księgozbiorem biblioteki szkolnej oraz zmotywowanie ich do sięgania po książki. Świadczy o tym 

zainteresowanie, jakim cieszył się konkurs plastyczny oraz nadal cieszą konkursy czytelnicze. Ponadto 

można zaobserwować, że uczniowie częściej dyskutują nt. książek, które wypożyczają – ich 

motywacja do czytania jest tym większa, że są to pozycje niebędące lekturami a książkami, które sami 

sobie zażyczyli w ubiegłym roku , a więc książki wybrane przez nich samych a nie narzucone przez 

kogoś. Sami proponują tytuły powieści, które chcieliby zaprezentować  młodszym. Proszą o lekcje, 

podczas których można by było czytać fragmenty ich ulubionych książek .Wartościowym jest również 

fakt, że w konkursach i innych działaniach udział chętnie biorą nie tylko osoby wyróżniające się w 

nauce, ale również uczniowie przeciętni. 

 


