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                                                                 „Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.” 

                                                                                                                          Marcus Tullius  Cycero   

 

 

                        

                                      PROJEKT  CZYTELNICZY 

                        Czytaj z nami– molikami!   

 

I Założenia projektu 

         Celem projektu jest rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do literatury, do 

spędzania wolnego czasu z książką. Chcemy przekonać dzieci, że czytanie może rozwijać ich 

wyobraźnię, poszerzać wiedzę na temat ludzi i świata, wpływać na to, że język, jakim się 

posługują będzie bogatszy i piękniejszy, a przede wszystkim, że książka to świetny kompan 

chociażby na jesienne i zimowe długie wieczory.  

II Uczestnicy: uczniowie klas 0-6 

III Termin realizacji: styczeń -  kwiecień 2014 roku 

IV Cele szczegółowe 

1. Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. 

2. Rozbudzanie wyobraźni dziecięcej. 

3. Zachęcanie do częstego korzystania  z księgozbioru szkolnej biblioteki. 

4. Rozwijanie zdolności  plastycznych i literackich.   

5. Kształtowanie gustów czytelniczych. 

6. Zdobycie wiedzy na temat historii książki. 

V Kryteria sukcesu 

Zakładamy, iż w  wyniku działań projektu uczniowie: 

1. Będą częściej korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.  

2. Polubią czytanie (sięgać będą nie tylko po lektury obowiązkowe). 

3. Zdobędą podstawową wiedzę na temat historii książki. 

4. Będą propagować czytelnictwo wśród koleżanek i kolegów, proponując im 

przeczytane przez siebie pozycje. 
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VI  Szczegółowe zadania do realizacji 

Zadanie  Osoby 
odpowiedzialne 

Termin  Uczestnicy 
(odbiorcy)  

Uwagi  

1.Prezentacja przez uczniów w klasach 
przeczytanych książek (spoza kanonu 
lektur obowiązkowych).   

Joanna 
Małkowska, 
opiekunowie 
klas I-III 

styczeń-
kwiecień 

klasy 1-6  

2.Zorganizowanie w szkolnej bibliotece  
wystawki książek polecanych przez 
opiekuna biblioteki. 

Anita 
Morawska-
Wasielak 

styczeń-
kwiecień 

klasy 0-6  

3.Przeprowadzenie lekcji 
bibliotecznych. 

Anita 
Morawska-
Wasielak 

luty-
marzec 

klasy 0-6  

4.Przygotowanie ściennej gazetki w 
szkolnej bibliotece, która 
propagowałaby czytanie. 

Anita 
Morawska-
Wasielak 

marzec klasy 0-6  

5.Przygotowanie ściennych gazetek w 
klasach pod hasłem „Czytaj z nami-                   
-molikami”. (Na gazetkach będą 
krótkie recenzje polecanych przez 
uczniów książek.) 

Joanna 
Małkowska 

styczeń klasy 4-6  

6.Zorganizowanie „Godziny z książką”-
czytanie  przez uczniów fragmentów 
ich  ulubionych książek. 

Joanna 
Małkowska 
 i Anita 
Morawska-
Wasielak 

marzec klasy 0-6 
 

 

7.Zwiedzanie wybranej biblioteki 
miejskiej (lub gminnej). 
(Poznanie specyfiki pracy 
bibliotekarza, zapoznanie się z 
zasadami korzystania z zasobów 
biblioteki.) 

Anita 
Morawska-
Wasielak 
 i  Joanna 
Małkowska 

kwiecień chętni 
uczniowie 
klas 0-6 

 

8.Konkurs plastyczny na najpiękniejszą 
zakładkę do książki.  

Anita 
Morawska-
Wasielak 

kwiecień uczniowie 
klas 0-6 

Dwie 
kategorie 
wiekowe. 

9.Konkurs literacki  na najciekawszy 
opis wybranej postaci literackiej.  

Joanna 
Małkowska 

kwiecień uczniowie 
klas 1-6 

Dwie 
kategorie 
wiekowe. 

10.Podsumowanie działań projektu-
rozstrzygnięcie konkursów.  

Joanna 
Małkowska 
 i Anita 
Morawska-
Wasielak 

kwiecień uczniowie 
klas 0-6 
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KRYTERIA  DOTYCZĄCE  KONKURSÓW            

 

Konkurs literacki 

1. Poprawność formy wypowiedzi (wszystkie wyznaczniki opisu postaci) – 0-2p. 

2. Kompozycja pracy – 1p. 

3. Poprawność ortograficzna  (dopuszczalny 1 błąd)– 1p. 

4. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne  3 błędy) – 1p. 

5. Poprawność językowa (dopuszczalny 1 błąd) – 1p. 

6. Zgodność z tematem – 1p. 

7. Oryginalność ujęcia tematu – 0-2p. 

8. Estetyka pracy (pismo i akapity)- 1p. 

 

Uwagi: 

-praca ma być napisana pismem odręcznym, 

-praca nie na temat  lub  niepoprawna pod względem formy wypowiedzi będzie 

zdyskwalifikowana, 

-każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno wypracowanie. 

 

Konkurs plastyczny 

1. Oryginalność i pomysłowość  – 0-2p. 

2. Estetyka wykonania – 0-2p. 

3. Wkład pracy – 0-2p. 

 

Uwaga: 

-każdy uczestnik konkursu może zgłosić  tylko jedną pracę. 

 

 

                                                         Opracowały: Joanna Małkowska i Anita Morawska-Wasielak 


