
Sprawozdanie z uczestnictwa 

w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 

Książka moim przyjacielem – projekt w klasach 0-III 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU W KLASACH I-III MAGDALENA GÓRNIAK 

W okresie pierwszego semestru w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach realizowano założenia 

projektu edukacyjnego „Książka moim przyjacielem!” realizowanego w ramach 

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

Kółko czytelnicze „Książka moim przyjacielem!”: 

• Zorganizowano kółko czytelnicze podczas, którego skupiano uwagę uczniów na 

aktywnym słuchaniu, wzorcowo czytanych książek.  

• Uczniowie w czasie słuchania wykonywali prace plastyczno - techniczne.  

  Szczurek albinos – Balgir 

Zakładki do książek 

 

• Czytane opowiadania wzbudzały ciekawość czytelniczą. 

• Zajęcia cieszą się zainteresowaniem, zaplanowano je na cały rok szkolny. 



 

 

Zorganizowano w szkole „Dzień Głośnego Czytania” prowadzony przez panią 

Magdalenę Górniak; 

Staramy się nie zakładać, że przydarzy nam się coś złego. Niektórzy sądzą, że 

myślenie o nieszczęściu ściąga je na naszą głowę. Jeśli chodzi o dzieci, często wręcz 

ukrywamy przed nimi różnego rodzaju zagrożenia, aby ich zbytnio nie wystraszyć. Musimy 

być jednak świadomi, że kiedyś zapewne staniemy w obliczu sytuacji związanej  

z zagrożeniem życia.  

W takim momencie od tego, jak szybko zareagujemy, często zależeć będzie nie tylko 

nasze życie, ale i naszych bliskich. Niestety zazwyczaj szok, zaskoczenie powodują,  

że zachowujemy się bardzo emocjonalnie i nie potrafimy sobie poradzić. Tak zwana zimna 

krew jest wtedy w cenie. Opowiadanie zwiększa szanse na to, że dziecko poradzi sobie  

w trudnej sytuacji, uświadamia spokojnie bez straszenia, ale też bez ukrywania koniecznych 

informacji. 

Klasa „0”a,b Beata Ostrowiecka „112” – telefony alarmowe 

• Zapoznanie z numerami alarmowymi, w jakich sytuacjach  

ich użyć,  

• Przygotowuje do prawidłowego i szybkiego reagowania w sytuacjach nietypowych, 

• Jak reagować podczas wyjazdów poza dom lub gdy pozostaje przez chwilę  

bez nadzoru. 

 

Klasa I a,b Dorota Suwalska „Obcy” - nieznajomy 

• Bajka ukazuje i uczy zachowań w kontakcie z osobą obcą, uczy ważnych umiejętności 

społecznych.  

• Ostrzega, mówiąc o licznych zagrożeniach związanych z rozmową  

z nieznajomym, o jego niecnych zamiarach, o zagrożeniu porwaniem, a także kiedy 

należy nie rozmawiać z nim, a kiedy rozmowa jest jednak niezbędna.  

• Wyposaża dziecko w konkretną wiedzą i ucząc go stosowania jej, budujemy poczucie 

samodzielności  i pozytywnej samooceny u dziecka. 

 

 

 



Przygotowano konkurs „Czytelnik na medal” - znajomość lektur w ramach projektu 

edukacyjnego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kl I-III.  

Ogłoszono w klasach I-III, informację, że będzie zaznaczana w bibliotece szkolnej aktywność 

uczniów w wypożyczaniu książek otrzymanych w ramach projektu. Najlepsze klasy będą 

nagrodzone medalem. We współpracy z panią Anielą Dybałą udało przygotować się 

statystyki wypożyczania książek. Po określonym czasie uzyskano następujące wyniki: 

1 miejsce dla klasy II B – wypożyczono 99 książek 

2 miejsce dla klasy I B – wypożyczono 52 książek 

3 miejsce dla klasy II A – wypożyczono 25 książek 

Klasa III - wypożyczono 24 książki 

Klasa I A - wypożyczono 9 książek 

Medale przekazano przewodniczącym klas podczas Apelu dotyczącego bezpieczeństwa  

w szkole w dniu 28.11.2018r 

 

 

KOORDYNATOR PROJEKTU W KLASACH I-III MARTA LEWANDOWSKA 

Kółko czytelnicze "Wyzwania dla młodego czytelnika" skierowane dla uczniów  

klas II – III ma na celu rozbudzanie i rozwijanie zamiłowań czytelniczych oraz propagowanie 

czytelnictwa jako ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego. 

 Podczas dotychczasowych zajęć uczniowie tworzyli mapę myśli do słowa "Książka", 

wykonali ilustrację do wybranej przez siebie lektury. Wspólnie ustalali kryteria  

do poszukiwania książki, którą chcieliby omówić na kolejnych zajęciach. Uczniowie 

wykazali duże zaangażowanie w poszukiwanie książki spełniającej ustalone przez nie 

kryteria. Podczas prezentowania wybranych przez siebie książek mieli okazję do swobodnej 

wypowiedzi  

i wyrażenia swoich odczuć związanych z lekturą. Ćwiczyli głośne czytanie, analizę tekstu, 

poszukiwali puenty, omawiali emocje wywołane przeczytaną treścią. Uczyli się dzielić 

książki na gatunki literackie, zapoznali się z komiksem jako formą wydawniczą prezentowaną 

jako historyjka obrazkowa, poszukiwali gazet skierowanych do młodych czytelników. 

 W efekcie uczniowie wzbogacili swój słownik, aktywnie poszukiwali interesujących 

ich pozycji w zbiorach bibliotecznych, wymieniali się swoimi wrażeniami z przeczytanej 

lektury, wzajemnie inspirowali do spędzania czasu wolnego z książką. 

 

KLASA 1A WYCHOWAWCZYNI HANKA DAJOS 

• Na zebraniu rodzice zostali poinformowani o działaniach realizowanych w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zwrócono również uwagę rodziców 

na zalety czytania i wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży. 

• Spotkanie z autorem książek dla dzieci Waldemarem Cichoniem 

• „Będę mistrzem czytania” Uczniowie zobowiązani są do codziennego  

10 minutowego  



czytania dowolnie wybranego tekstu. Fakt ten rodzice potwierdzają swoim podpisem 

w dzienniczku. W nagrodę za czytanie uczniowie są nagradzani przez nauczyciela 

naklejkami. Celem tego działania jest doskonalenie techniki czytania oraz wdrożenie 

uczniów do systematyczności 

• Z wizytą w Filii Biblioteki Miejskiej w Gliwicach W czasie tej wizyty uczniowie 

mieli okazję bliższe poznanie wyposażenia biblioteki, działów z jakich składa się jej 

księgozbiór oraz poznania pracy bibliotekarza. Pani bibliotekarka zachęcała również 

dzieci do odwiedzin i korzystania z biblioteki wraz z rodzicami. 

• W szkolnej bibliotece Uczniowie zostali zapoznani z regulaminem szkolnej biblioteki 

i zostali jej czytelnikami. Każde dziecko wypożyczyło swoją pierwszą książkę  

do samodzielnego czytania. Została również wybrana lektura do czytania w klasie.  

• Czytanie na śniadanie. Podczas wspólnego spożywania śniadań w klasie 

wychowawca czyta dzieciom fragmenty wspólnie wybranej lektury.  

• Do przeczytanych lektur uczniowie wykonują ilustracje, które następnie są wpinane  

w Ilustrowany album lektur klasy I b. 

• Po pogadance dotyczącej poszanowania książek uczniowie wykonali zakładki  

do książki. 

• W ramach zajęć świetlicowych uczniowie wykonują samodzielnie Ilustrowane 

książeczki inspirowane czytanymi lekturami. 

• Uczniowie bardzo chętnie wykonują prace na konkursy plastyczne związane  

z czytelnictwem. 

 

KLASA 1B WYCHOWAWCZYNI DOROTA DENDZIK, Magdalena Górniak 

Programu Rozwoju Czytelnictwa klasa I A 

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań Sprawozdanie z Narodowego 

uczniów poprzez promowanie  i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży. W klasie pierwszej zostały zrealizowane następujące działania. 

• Czytanie na śniadanie- codziennie podczas śniadania wychowawczyni czytała głośno 

wybrane pozycje z biblioteki szkolnej. 

• Jestem mistrzem czytania w klasie pierwszej- dzieci samodzielnie lub z rodzicami 

czytały codziennie różnorodne książki i dokumentowały to na specjalnym arkuszu, 

podpisem rodzica. Po zdobyciu 20 podpisów umieszczały swoją wizytówkę na 

specjalnej tablicy. 

• Lekcja biblioteczna – we wrześniu br. została przeprowadzona lekcja biblioteczna           

w bibliotece szkolnej połączona z zapisaniem dzieci i instrukcją wypożyczania 

książek z biblioteki szkolnej. Dzieci zapoznały się również z regulaminem 

wypożyczania książek. 

• Zakładka do książki – w klasie przeprowadzono konkurs na kolorową zakładkę  

do książki.  

• Moje lektury w klasie pierwszej- dzieci po przeczytaniu lektury wykonują pracę 

plastyczną ,która będzie częścią albumu wszystkich lektur w klasie pierwszej.                   

W październiku uczniowie i uczennice poznali „ Plastusiowy Pamiętnik” Marii 

Kownackiej. Album będzie prowadzony przez cały rok szkolny. 



Wszystkie działania zainteresowały dzieci ciekawymi książkami, co przyczyniło się 

do poprawy jakości czytania u najmłodszych , a także zachęcenie do spędzania czasu   

wolnego  z rodzicami . 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

KLASA 2A WYCHOWAWCZYNI IZABELA KROTKY, Aneta Kozioł 

Ilość uczniów: 16 

W okresie od września do listopada 2018 roku klasa zrealizowała następujące zadania 

wynikające z projektu: 

1. Od 28 września uczniowie codziennie czytali w domu przez 10 minut wybrane                

przez siebie książki. W albumie „Czytaj codziennie”  z sieci sklepów „Biedronka” 

rodzice potwierdzali czytanie podpisem, a wychowawczyni wklejała naklejkę. 

2. Nauczycielki przeczytały uczniom książkę Barbary Gawryluk pt. „Dżok”.               

Książkę wypożyczono w bibliotece szkolnej. Została ona zakupiona w ramach 

”Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa”. 

3. Uczniowie systematycznie uzupełniali „Zeszyty lektur” o notatki i ilustracje                            

do przeczytanych książek. 

4. Uczniowie wykonali plakat z metryczkami i ilustracjami do indywidualnie  

przeczytanej książki. 

5. Klasa odwiedziła Bibliotekę Miejską w Ostropie (Filia nr 24 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Gliwicach). Pani bibliotekarka przeczytała uczniom „Legendę o Warsie              

i Sawie”. Uczniowie przeglądali księgozbiór dla dzieci i indywidualnie wypożyczali 

książki. 

 

KLASA 2B WYCHOWAWCZYNI BEATA CHUDOBA 

W programie uczestniczyło 18 uczniów. 

Zajęcia prowadzone były na różnych poziomach. 

1.Codziennie na pierwszej lekcji uczniowie przenosili się na dywan aby posłuchać kolejnego 

rozdziału wybranej wspólnie książki „Zosia i jej ZOO” 



 

2. W ramach lekcji bibliotecznej prowadzonej przez p. A. Dybałę, uczniowie  przypomnieli  

sobie zasady wypożyczania książek. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z listą nowych 

książek dostosowanych do ich wieku. Każdy uczeń wybrał  książkę i wypożyczył  

do samodzielnego czytania. Po przeczytaniu książki uczniowie w domu wykonali metryczkę  

i ilustrację do książki. Dzieci wykonały ze swoich prac plakat na drzwi klasowe. 

 

3.Uczniowie prowadzą zeszyt lektur , w którym przez cały rok szkolny będą uzupełniać 

metryczki przeczytanych książek oraz zilustrują wybrane wydarzenie z książki. 

4. Dnia 29 października odbyła się wycieczka do biblioteki osiedlowej.                                             

Pani K. Budzik przygotowała lekcję biblioteczną i przeczytała książkę „ Szewczyk Dratewka” 
Z komentarzem [BC1]:  



                        

Uczniowie klasy 2b bardzo chętnie czytają książki i wymieniają się doświadczeniami  

po przeczytaniu. 

KLASA 3 WYCHOWAWCZYNI  JOANNA MIKA, Marta Lewandowska 

W klasie III podjęto szereg działań związanych z realizacją projektu czytelniczego.  

W pierwszej fazie zapoznano uczniów z nowymi zasobami biblioteki, na których wybór sami 

mieli wpływ typując tytuły we wstępnej fazie projektu, pod koniec klasy II. Uczniowie 

przypomnieli  sobie zasady korzystania z biblioteki szkolnej i wypożyczają  interesujące ich 

książki indywidualnie. 

Wspólnie wybraliśmy jedną z książek „ 12 ważnych opowieści” traktującą o istotnych 

dla dzieci wartościach, np.: o szczęściu, miłości, odpowiedzialności, odwadze, 

samodyscyplinie, którą czytaliśmy i nadal czytamy w ramach lekcji i przerw, do głośnego 

czytania włączają się uczniowie. 

Uczniowie założyli dzienniczki lektur, w których zamieszczamy informacje  

i ćwiczenia dotyczące lektur przepracowanych wspólnie, ostatnia to „O psie, który jeździł 

koleją”, ale także dzieci zamieszczają metryczki, ciekawostki i rysunki dotyczące 

samodzielnie przeczytanych książeczek. 

31 października klasa odwiedziła bibliotekę miejską w Ostropie, gdzie 

uczestniczyliśmy w zajęciach dotyczących 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 

prowadzonych przez panią bibliotekarkę. Po zajęciach dzieci przeglądały księgozbiór 

biblioteki, mogły również wypożyczać książki. 

23 października uczniowie klasy III zorganizowali „Dzień głośnego czytania”  

dla młodszych kolegów, podczas wszystkich przerw w specjalnie na ten dzień przygotowanej  

i udekorowanej sali, czytali głośno dostosowane dla młodszych dzieci opowiadania.  

W Sali lekcyjnej powstała  gazetka, na której pojawiły się opowiadania uczniów 

tworzone na bazie już przeczytanych lub będące ich dalszą częścią. Uczniowie zbierali  

też punkty za codzienne głośne czytanie w domu potwierdzone podpisem rodzica,  

co utworzyło : „Galerię Mistrzów Czytania”. Działanie to było poprzedzone pedagogizacją 

rodziców na wrześniowym zebraniu i uzyskało ich aprobatę. 



 

Jako zespół szkolny I etapu edukacyjnego przygotowano: 

• Pedagogizacje rodziców – pogadanka zachęcająca rodziców do udziału w wyzwaniu 

„10 minut z książką” połączone z akcją dyskontu Biedronka. Podczas tej akcji rodzice 

czytali w domowym zaciszu razem z dziećmi książki i zaznaczali ten fakt  

w specjalnej karcie, swoim podpisem. Za każdy podpis dziecko otrzymywało  

od wychowawcy wzmocnienie pozytywne w formie naklejki ze słodziakiem. 

• Spotkanie z autorem serii książek przeznaczonych dla dzieci – Waldemarem 

Cichoniem. Autor zaciekawiał treścią książek, które należą do nowego zbioru 

bibliotecznego, w ten sposób w aktywny sposób pobudzał ciekawość czytelniczą.  

Na zakończenie spotkania można było otrzymać pamiątkowy autograf od pisarza. 

 

Koordynatorzy w I etapie edukacyjnym 

Magdalena Górniak 

Marta Lewandowska 


