
Projekt „Nie jestem sam, ja książkę mam!” 

 

 „Nie jestem sam, ja książkę mam!” - to projekt z zakresu edukacji czytelniczej 

skierowany do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyznym. 

W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami kryzysu czytelnictwa. Dzieci 

i młodzież zbyt dużo wolnego czasu spędzają przed telewizorem, komputerem, 

a czytanie, które odgrywa ważną rolę w edukacji i wychowaniu traktowane jest 

marginalnie. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno 

rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie dzieci 

na czytelników  jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż 

kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować 

nienadążanie za zmianami,  a w konsekwencji wykluczenie informacyjne.  Pamiętajmy, 

że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone 

przez inne osoby. 

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, 

rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i 

moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka. 

HARMONOGRAM  ZADAŃ 

Lp. Zadanie  Odpowiedzialni Sposoby realizacji Termin 
1. Opracowanie projektu 

Przedstawienie projektu 
na zebraniu rady 
pedagogicznej 
Poinformowanie uczniów 
o założeniach projektu i 
jego wdrożeniu w życie 
 

T. Migut 
  
 
koło biblioteczne 

 
 
 
Przygotowanie 
plakatu na temat 
projektu. 
Umieszczenie 
informacji na 
stronie szkoły 

Wrzesieo 
2016r. 

2. Czytelnik miesiąca,roku T. Migut 
Koło biblioteczne 

Systematyczne 
analizowanie 
czytelnictwa 
uczniów 

Październik 
2016, 
Czerwiec 
2017 

3. Współpraca z Gminną 
Biblioteką Publiczna w 
Krościenku Wyżnym i 
Biblioteką Pedagogiczną 
w Krośnie 

 
T. Migut 

Wycieczki, 
konkursy, spotkania 
autorskie 

 W okresie 
realizacji 
projektu 

4. Kiermasze książek T. Migut Kiermasz książki W okresie 



Koło biblioteczne realizacji 
projektu 

5. Międzynarodowy miesiąc 
bibliotek szolnych 

T.Migut 
Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
T.Migut 
rodzice 

Konkurs plastyczny 
kl.I-III, „Laurka z 
życzeniami dla 
biblioteki” 
Konkurs znajomości 
przysłów polskich 
kl.IV-VI 
Podaruj książkę 
bibliotece- akcja 
zbierania darów 

Październik 
2016 r. 
 
 
Październik 
2016 
 
Październik 
2016 
 

6. Dni głośnego czytania T.Migut 
wychowawcy 

Uczniowie klas 
starszych czytają 
fragmenty bajek dla 
uczniów kl.0-3 

Raz w 
miesiącu od 
pażdziernika 

7. Mistrz głośnego czytania 
w klasach I-III 

T.Migut 
Wychowawcy 
Koło biblioteczne 

Konkurs głośnego 
czytania kl.1-3 

Listopad 

8. 101 powodów , dla 
których warto czytad 
książki 

T.Migut 
Koło biblioteczne 
wychowawcy 

Uczniowie spisują 
powody ,dla 
których warto 
czytad 

grudzieo 

9. Pedagogizacja rodziców Przedstawiciel 
biblioteki gminnej 
lub pedagogicznej 

prelekcja I semestr 

10. Encyklopedia bohaterów 
książkowych klasy 1-6 

T.Migut 
Koło biblioteczne 

Wykonanie kart 
szkolnej 
encyklopedii 
bohaterów 
książkowych 

Styczeo -luty 

11. Napisz swoją książkę 
klasy  
1-6 

T.Migut 
Koło biblioteczne 

konkurs luty 

12. Mistrz głośnego czytania 
kl. 4-6 

T.Migut 
wychowawcy 

konkurs marzec 

13. Pasowanie na czytelnika  T.Migut 
Koło biblioteczne 

Uroczystośd szkolna marzec 

14. Okładka mojej ulubionej 
książki klasy 1-3 

T.Migut 
Koło biblioteczne 

konkurs kwiecieo 

15. Czytam bo lubię klasy 4-6 T.Migut 
Koło biblioteczne 

Plakat promujący 
czytelnictwo 

kwiecieo 

16. Kartka 
niezapominajkowa 

T.Migut 
Koło biblioteczne 

konkurs maj 

17. Roztrzygnięcie konkursu 
czytelnik roku 

T.Migut 
Koło biblioteczne 

 czerwiec 

18. Podsumowanie projektu T.Migut 
Koło biblioteczne 

Prezentacje prac, 
wręczenie 
dyplomów 

czewiec 

 

 



 

REALIZACJA PROJEKTU ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W OKRESIE 

OD PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU DO MAJA 2017 ROKU. PODSUMOWANIE 

PROJEKTU NASTĄPI W CZERWCU 2017 ROKU 

 

 


