
  

Grant Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty w Olsztynie

Elbląg, 13.09.2016 r. 

Olsztyn, 29.09.2016 r.



  

Rola czytania w edukacji wczesnoszkolnej i nie tylko

Marlena Derlukiewicz, Agata Urbańska



  



 

    Priorytety MEN 
w roku szkolnym 2016/2017

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa

 wśród dzieci i młodzieży.

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

                                                 



 

O czym będziemy mówić 
na konferencji?

•TCAIZYNE 
•ELURKYT
•MYTEDO
•JOMYTAWCA

• t



 

Cele szkolenia

Doskonalenie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

języka polskiego i nauczycieli bibliotekarzy w rozwijaniu 

kompetencji czytelniczych uczniów I i II etapu edukacyjnego oraz 

upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez:

•  prezentację metod, technik i ćwiczeń sprzyjających 

doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów,

•  wymianę doświadczeń w zakresie rozwijania kompetencji 

czytelniczych uczniów i upowszechniania czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży.



 

Badania Biblioteki Narodowej
Raport z 23.01.2015 r.

 Średnia dla Unii to 64 procent czytających, 
   w Czechach – 86 %
 W Polsce przynajmniej jedną książkę przeczytało 

41,7 procent, czyli o 2,5 proc. więcej niż przed 
dwoma laty 

 12,3 % przeczytało od 3 do 6 książek
 11,3 % – powyżej 7 książek
 Zwiększyła się też liczba osób, które książki kupują 

– 40%   (w poprzednich badaniach - 37%).                   
                               

                           Badania Biblioteki Narodowej



 www.spidersweb.pl/2016/03/raport-o-stanie-czytelnictwa-2015.html l



www.spidersweb.pl/2016/03/raport-o-stanie-czytelnictwa-2015.html 



 

         Polacy czytają mało
           po 15 roku życia

 29 % młodych osób nie przeczytało w 
ciągu roku ani jednej książki (15-19 
lat). 

 16,4 % badanych, czyli ok. 5,4 mln nie 
ma w domu ani jednej książki. 

 19 milionów w ogóle nie czyta żadnych 
książek.

                                  
Badania Biblioteki Narodowej



 

www.spidersweb.pl/2016/03/raport-o-stanie-czytelnictwa-2015.html  



 

Człowiek, który nie czyta, niczym 
nie różni się od analfabety.             
             Mark Twain



 

   

 „Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który 
mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na 
rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. 
Niewykształcona większość może przegłosować 
wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny 
aspekt demokracji.”

                                                                       Jim Trelease

Źródło: http://www.lustrobiblioteki.pl/2015/11/kurs-wychowanie-przez-czytanie.html (dostęp dn. 18.02.2016 r.)



 

       Czytanie 
          a wyniki egzaminu

  „Uczniowie, w których domach nie ma książek lub 
jest ich zaledwie kilka, są uczniami z najsłabszymi 
wynikami egzaminu. Natomiast księgozbiory 
liczące co najmniej 250 czy nawet więcej niż 500 
książek znajdują się przede wszystkim w domach 
uczniów osiągających najlepsze wyniki.”

                                  prof. Rafał Piwowarski, IBE 

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci
/news,32728,najwiekszy-wplyw-na-wyniki-uczniow-ma-srodowisko-rodzinne.html (dostęp dn. 18.02.2016 r.)



 
www.spidersweb.pl/2016/03/raport-o-stanie-czytelnictwa-2015.html  



 

Badania IBE
180 gimnazjów, 16886 uczniów

• 20% nauczycieli uważa, że ma zdolne 
klasy.

• 15% uważa, że uczniowie interesują 
się językiem polskim.

• Ok. 40% nauczycieli konsultuje wybór 
lektur z uczniami.

• 64% nauczycieli przyznaje, że nie wie, 
jak zmotywować uczniów do czytania.

Na podstawie: Biedrzycki, K., Bordzoł, P., Hącia A., Kozak, W., Przybylski, B., Strawa, E. 
i Wróbel, I. (2015). Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej 
podstawy programowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 



 

  uczniowie nie  
chcą czytać?

DLACZEGODLACZEGO







 

Cyfrowi tubylcy preferują:













 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Świat książek pomaga dzieciom uwolnić się od poznania 
zmysłowego i przejść do świata pojęć oraz symboli.

Wraz z poznaniem kolejnych bohaterów literackich,
 dziecko łączy się z nimi uczuciowo.



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Teksty kształtujące u dzieci 
system wartości

Dawniej – raczej wprost, przez piętnowanie zachowań 
negatywnych

 
Tak się i z wami dziateczki stać może;

Od łakomstwa strzeż was Boże!

Fe, nieładnie! Fe, kłamczucha!

Któż się ciebie o to pyta?
Nikt. Ja jestem skarżypyta.

Zwierzątkom dokuczać to bardzo zła wada.
I piesek ma czucie, choć o tym nie gada.

Kto z pieskiem się drażni, ciągnie go za uszko,
To bardzo niedobre musi mieć serduszko.



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Dziś – raczej nie wprost, przez pokazywanie
 i wspieranie zachowań pozytywnych

 

Teksty kształtujące u dzieci 
system wartości



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

„Gdy dziecko trzyma w ręku książeczkę, 

jakby w ciemności zapalono świeczkę,

bo książka wskazuje drogę i uczy,

Otwiera wszystkie zamki – bez kluczy”

Wiesław Piechota „Trzy zegary”



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Od kiedy zacząć czytać dzieciom książki?

Od pierwszego dnia, kiedy przywieziesz niemowlę 
do domu, pokazuj mu barwnie ilustrowane książki. 

Ponadto codziennie mu czytaj.
                                                                                                                                                                          Dorothy Butler



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Okres przedliterowyOkres przedliterowy

Wprowadzanie dziecka 
w świat kodowanych informacji

- drogą do zrozumienia funkcji czytania i 
pisania

Od bazgroty niespecyficznej do rysunków 
schematycznych



  

Czarodziejskie spinacze



  

Czarodziejskie spinacze



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Chińskie czytanie



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 



  



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Narzędzia TOC – gałąź logiczna



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Narzędzia TOC - chmurka



  



  



  



  



  



  



  



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Jak wygląda czytelnik?



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Czy można zmierzyć 
miłość rodziców?

Ilością poświęcanego dziecku czasu...
Ewa Woydyłło



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

 - cierpliwość 
 - zachwyt
 - akceptacja
 - szacunek

C
Z
A
S



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Największym darem miłości do dziecka 
jest poświęcony mu CZAS!

Jeśli masz mało czasu – wykorzystaj go mądrze!



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 



 Filmik promujący czytelnictwo 
Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu











































































 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

  Zapraszamy na przerwę:)



  

Konkurs na projekt edukacyjny 
promujący czytanie

 „Warto czytać”.



 

Co podlegało ocenie:

– różnorodność przedsięwzięć gwarantujących osiągnięcie zamierzonych 
celów,

– dobór metod służący realizacji zamierzonych celów,
– oryginalność projektu,
– stworzenie uczniom możliwości doskonalenia umiejętności współpracy w 

zespole, planowania i organizowania pracy, samodzielnego rozwiązywania 
problemów, korzystania z technologii informatycznej. 

        Przynajmniej jedno działanie musi promować literaturę lub 
kulturę jednego lub kilku wybranych państw Unii Europejskiej 
(poza Polską).



  

 „Warto czytać”
Działania, które powtarzały się w wielu 

projektach.



Książki naszych marzeń
• Nasza szkoła bierze udział w rządowym 

programie Książki naszych marzeń. W 
ramach projektu panie ze szkolnej 
biblioteki prowadzą wiele działań, które 
promują i wspierają rozwój czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży.

• Dzięki dotacji finansowej z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej przy 20 % wsparciu 
organu prowadzącego naszą szkołę 
możliwe było zakupienie nowych książek. 
Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił 
się o 252 książki. Wśród nich są książki 
przygodowe, obyczajowe, 
detektywistyczne, bajki… Zakup książek 
był konsultowany z uczniami oraz 
nauczycielami podczas tzw. „Wyborów 
Książki”. Nowo zakupione egzemplarze 
można było wypożyczać z początkiem 
2016 r.  Zorganizowano wystawkę , dzięki 
której uczniowie mogli się zapoznać z 
nowościami.



 

Teatrzyk pt. „Pinokio”

• Przygotowując się do 
Szkolnego Dnia Włoskiego 
w listopadzie rozpoczęło się 
czytanie książki C. 
Collodiego pt. „Pinokio”. Na 
jej podstawie powstał 
scenariusz przedstawienia.

•  Uczniowie kl. 4d animowali 
pacynki i użyczali im głosu. 

• Teatrzyk mogli obejrzeć 
uczniowie wszystkich klas 
czwartych i wychowankowie 
świetlicy szkolnej.





 

Festiwal Sztuki Czytania

• 28 listopada delegacja naszej społeczności 
szkolnej wcieliła się w rolę obserwatora na 
Festiwalu Sztuki Czytania w Dobrym 
Mieście. Wyjazd miał na celu zebranie 
informacji i wymianę doświadczeń , które 
przysłużyłyby się do ewentualnego naszego 
uczestnictwa w podobnej imprezie w 
przyszłości. Uczestnicy obejrzeli i 
wysłuchali interpretacji dzieci i młodzieży, 
a także grup dorosłych. Podczas 
oczekiwania na wyniki można było zwiedzić 
wystawę na temat „Książka dawniej i dziś”. 
Po części konkursowej do czytania 
przystąpili profesjonalni aktorzy Teatru im. 
St. Jaracza z Olsztyna. W ich wykonaniu 
utwory Czechowa; „Ożenek” i 
„Niedźwiedź” były prawdziwą ucztą w 
konwencji teatru przy stoliku.





Z okazji mikołajek, postanowiliśmy zrobić uczniom niespodziankę 
i 4 grudnia 2015 roku zorganizowaliśmy akcję „Mikołajki z 

Mikołajkiem”, 
w której to nauczyciele czytali uczniom fragmenty „Mikołajka”. 

Ponadto uczniowie mogli podziwiać świąteczną wystawę „Moja 
ulubiona książka” zorganizowaną przez klasy V. 



Wielkie Czytanie 
Mikołajka.

ą ęPodobaj  si  nam 
wesołe, szkolne 
przygody tego 
francuskiego kolegi…



 

Świąteczne czytanie przy choince

    

W ramach realizacji zadań projektu 
promującego czytanie tuż przed 

przerwą świąteczną uczniowie klasy 
4d wspólnie 

z nauczycielką języka polskiego 
postawili na chwilę refleksji z książką. 
Spotkanie przy choince  upływało w 
miłej atmosferze. Świąteczny nastrój 

podkreślił wybór odpowiedniej 
lektury. Czytano fragmenty 
„Opowieści wigilijnej”, baśń 

„Dziewczynka z zapałkami”,  książkę o 
tradycjach 

i zwyczajach świątecznych oraz 
„Święta Bożego Narodzenia w poezji”. 



 

Akcja czytelnicza dla maluchówAkcja czytelnicza dla maluchów
w Zespole Szkół Akademickichw Zespole Szkół Akademickich

 



Czytam, więc JESTEM!
Debata „Książka czy film” -

  adaptacja filmowa powieści lepsza czy gorsza od pierwowzoru.





Czytam, więc JESTEM!
Spotkanie z elbląską baśniopisarką Panią Wiolettą Piasecką

Przed spotkaniem odbył się maraton czytania książek autorki. Uczniowie w ramach konkursu 
wykonali rysunki do poznanych baśni. Najpiękniejsze dziecięce prace ozdobiły bibliotekę.



 

Propagowanie czytania poprzez gazetki i  wystawy

• W trakcie realizacji projektu wielokrotnie 
organizowano różne wystawy i 
propagowano czytanie w formie gazetek. 
Eksponowano na holu szkoły prace 
konkursowe uczniów, np. projekt ulubionej 
lektury.

• Z uwagi na trwający rok H. Sienkiewicza 
uczniowie kl. 4-6 mieli okazję obejrzeć nie 
tylko gazetkę, ale również prezentację 
multimedialną o życiu i twórczości pisarza, 
przygotowaną przez szóstoklasistów.





 

Pasowanie na czytelnika - klasa I     
Uczniowie kl II przygotowali przedstawienie 

„Czerwony Kapturek i Królowa Książka”





 



  

Konkurs na projekt edukacyjny
 „Warto czytać”
Jury w składzie:

Marlena Derlukiewicz – przewodnicząca
dr Katarzyna Jarosińska-Buriak

Agata Urbańska



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Kategoria:
 szkoła podstawowa - 

edukacja wczesnoszkolna



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
Projekt: My czytamy
Autorki: Małgorzata Rzymowska
             Małgorzata Dziedziul 











 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

II miejsce

Filia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie
Szkoła Podstawowa w Boguchwałach 

Projekt: Lubię czytać, bo warto czytać
Autorki: Anna Krystofik
             Agnieszka Charzyńska







  

Plebiscyt  „Książka moich marzeń”

Filia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie

Szkoła Podstawowa w Boguchwałach 



Czytać można wszędzie 
            – plenery czytelnicze



Spotkanie autorskie z p. Niewiadomską-Lebiak25.03.2016
- warsztaty plastyczne
- czytanie własnych wierszy, autografy.



 

77% rodziców stwierdza, że posiadają w domu księgozbiór 
zawierający bajki, lektury, literaturę popularnonaukową, 
encyklopedię.
Rodzice czytają dzieciom na głos często 50% i czasami 50%
Książki czytane przez dzieci pochodzą w 61% z biblioteczek 
domowych, 77% z biblioteki szkolnej, 33% z innych źródeł
77% rodziców kupuje dzieciom książki i podaje tytuły ostatnio 
zakupionych 
22%  rodziców prenumeruje czasopisma dla dzieci, 77% nie

 

Ewaluacja stanu czytelnictwa - na podstawie ankiet

Rodzice

Ankieta była anonimowa, wzięło w niej udział 18 rodziców 



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

I miejsce

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 
w Elblągu

Projekt: Przez czytanie – nauczanie, wychowanie
 i więzi wzmacnianie

Autorki: Beata Maj
             Magdalena Kowalczyk-Zielonka



Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 1 w Elblągu



Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Elblągu



Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Elblągu



Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 1 w Elblągu



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

Kategoria:
 szkoła podstawowa, klasy I-VI



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

III miejsce

Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim
Projekt: Warto czytać
Autorka: Gabriela Wojciechowska
             



Nasze własne książki

Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim



Bajkowo, kolorowo czyli… 
czytelniczy korowód

Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim



Hura, śpimy w szkole!
Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim



 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

III miejsce

Szkoła Podstawowa w Żurawcu
Projekt:  Warto czytać
Autorka: Teresa Skalij

Sylwia Naruszewicz
Joanna Gralewska-Mucharska

             



  

Nocne czytanie w bibliotece szkolnej

Szkoła Podstawowa w Żurawcu



Szkoła Podstawowa w Żurawcu





 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 6 Ostróda
Projekt: Kornelówka czyta książki
Autorki:  Krystyna Bałachowska

Małgorzata Brzeska
Elżbieta Jakubiak

             









 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu 

I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
Projekt:  Czytam, więc jestem
Autorka: Katarzyna Kurek

Helena Szakajło
Joanna Wernicka

             



Czytam, więc JESTEM!

Gra czytelnicza „Tropem Misia Wojtka”

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu



                    Czytam, więc JESTEM!

                                    Gra czytelnicza „Tropem Misia Wojtka”

Każdy zespół posiadał książeczkę wojskową,  do której wpisywana była 
ilość zdobytych punktów.
Uczniowie SP 12 przygotowali dla wszystkich uczestników gry
„Śpiewnik”,  w którym zamieszczone zostały wybrane wojenne pieśni.



                      Czytam, więc JESTEM!
                               Baśnie i legendy krajów Unii Europejskiej

Konkurs międzyszkolny
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pani Profesor Barbara Kudrycka Poseł do 
Parlamentu Europejskiego i Pan Jerzy Wcisła Senator RP.
W zmaganiach uczestniczyli uczniowie  elbląskich szkół podstawowych (SP 4, 8, 9, 15, 
19, 23). W jury zasiadali przedstawiciele: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu , Biblioteki Elbląskiej, Warmińsko-Mazurskiej 
Biblioteki Pedagogicznej.

  



Czytam, więc JESTEM!

Gra miejska „Znani i nieznani z Elblągiem związani”

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu



Czytam, więc JESTEM!
Akcja „Wiosną drzewa zielenią się książkami”.

Na zielonych liściach zawieszonych na „gałęziach drzew” uczniowie naszej 
szkoły przedstawili swoje propozycje czytelnicze dla  kolegów i koleżanek. 
Każdy listek zawierał krótką recenzję prezentowanego utworu literackiego.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu



Czytam, więc JESTEM!

www.bowartoczytac.blog.pl

Postanowiliśmy zachęcić do czytania wszystkich użytkowników Internetu. Założyliśmy 
szkolnego bloga, na którym prezentujemy książki, które warto przeczytać. 
Do 06.06.2016r. naszą  stronę odwiedziło 1543 osób.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu



   
    Kategoria kl. IV-VI 

III miejsce

Szkoła Podstawowa w Chruścielu
„Czytam, bo lubię”

Łucja Biedunkiewicz
Małgorzata Bobek

Agnieszka Czyż

                                                 







INGELIN ANGERBORN

„ GDYBYM NIE POMYLIŁA PSÓW”
CZYTA: NIKOLA BOGDANOWICZ

KLASA III







   
    Kategoria kl. IV-VI 

III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu

„Warto czytać - Książka może być moim przyjacielem” 

Joanna Strach
Urszula Tałuć

Emilia Staniszewska

                                                 



„Wypożycz książkę na ferie!” – to kolejna 
akcja, której zadaniem było zachęcić uczniów 
do wypożyczenia chociażby jednego, 
dowolnego egzemplarza na ferie zimowe.



Przełom lutego i marca przyniósł nam cykl zajęć bibliotecznych 
„Poniedziałek z książką”.  Pierwszy dzień tygodnia rozpoczynał 

się  w bibliotece, do której przychodzili uczniowie klas starszych, 
by poczytać młodszym kolegom. Akcja cieszyła się uznaniem i 
popularnością wśród uczniów, ponieważ w każdy poniedziałek 

odnotowaliśmy więcej chętnych do czytania niż w każdy 
poprzedni. 



twinspace.etwinning.net/14399/home.                                        Projekt 
zakończy utworzenie przez uczniów współczesnej księgi baśni w postaci 

książki elektronicznej. 



   
    Kategoria kl. IV-VI 

II miejsce

Szkoła Podstawowa w Lidzbarku
„Warto czytać”

Małgorzata Waleszkowska
Joanna Urbańska
Elżbieta Majder 

                                                 



W październiku wspólnie z uczniami klas I – III oraz nauczycielkami edukacji 

wczesnoszkolnej uczciliśmy 86. urodziny pani Wandy Chotomskiej, przygotowując 

dla Szanownej Jubilatki kartki urodzinowe z podziękowaniami za jej wspaniałą 

twórczość. Wykonanie kartek poprzedziło wspólne czytanie wybranych utworów 

Wandy Chotomskiej podczas lekcji. 

Uczniom bardzo spodobały się zaprezentowane wiersze i chętnie wypożyczały ze 

szkolnej biblioteki  inne utwory pani Chotomskiej.

86. urodziny Wandy Chotomskiej86. urodziny Wandy Chotomskiej
 – –pisanie kartek urodzinowychpisanie kartek urodzinowych









W październiku w ramach obchodów Międzynarodowego Święta Bibliotek 

Szkolnych ogłoszono i przeprowadzono konkurs literacki dla uczniów klas 

IV-VI pt. „A gdyby tak…” Zadaniem uczestników konkursu było 

zamienienie w dowolny sposób zakończenia wybranej z listy przygotowanej 

przez bibliotekę szkolną bajki lub baśni. Do wyboru uczniowie mieli takie 

tytuły jak: Mały Czerwony Kapturek, Sinobrody, Śnieżka, Kopciuszek, 

Żołnierz i diabeł, Pasterka i kominiarczyk, Nowe szaty cesarza i Stokrotka, 

znajdujące się w zbiorach biblioteki szkolnej. Uczestnicy konkursu 

pamiętając, że w świecie baśni wszystko jest możliwe oraz że rządzi w nim 

magia i nieograniczona dziecięca wyobraźnia, wymyślili naprawdę ciekawe 

zakończenia wybranych przez siebie utworów literackich

A gdyby tak…A gdyby tak…





   
    Kategoria kl. IV-VI 

I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 4 w Działdowie
„Czytanie to przyjemność”

Ewa Elbruda
Katarzyna Jakubowska

Leszek Smyk
  

                                                 



Czytamy w obcych językach



Czytamy drzewom
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 przyłączyli się 
do 13. edycji obchodów Święta Drzewa. W tym roku 
ogólnopolski organizator Klub Gaja zachęcał do 
czytania opowieści, które sami chcielibyśmy usłyszeć. 
W sobotę 10 X uczestnicy akcji zorganizowali 
happening pod hasłem „Czytamy drzewom”. Głównym 
założeniem tej inicjatywy było zachęcenie nie tylko do 
sadzenia i ochrony drzew, ale także dostrzeżenia 
związków pomiędzy naturą i literaturą. Edukację dla 
zrównoważonego rozwoju i podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa rozpoczęto o godz. 12 w 
Parku im. Jana Pawła II w Działdowie. Koordynatorka E. 
Elbruda przedstawiła historię „Święta Drzewa” i główne 
cele spotkania. Następnie uczniowie kl. 4d SP4 czytali 
utwory tematycznie związane z naturą. Po lekturze 
nadszedł czas na zabawę. Obchody zakończyła 
recytacja wiersza „Spóźniony słowik” i odczytanie 
przypowieści „Było sobie drzewo”. 



Dzień Włoski
• W ramach integracji europejskiej i poznawania 

różnych kultur, po ubiegłorocznym spotkaniu z 
Grecją, tym razem wybór padł na Włochy. 19 
listopada, w czwartek w SP 4 obchodzono Dzień 
Włoski pod hasłem: „La festa Italiana”. 
Niecodzienną atmosferę uczniowie zaakcentowali 
swoim strojem w kolorach flagi włoskiej.

• Czas na przerwach umilały społeczności włoskie 
przeboje ze szkolnego radiowęzła. Dużo emocji 
wzbudziła też degustacja potraw kuchni 
śródziemnomorskiej. Na holu Samorząd Szkolny 
przygotował stosowną gazetkę o historii i kulturze 
Italii, która posłużyła za tło pokazu mody. Nie obyło 
się też bez nauki języka włoskiego. Dla wybranych 
przedstawicieli poszczególnych klas lekcję języka 
włoskiego poprowadziła pani Barbara Błażyńska. Na 
pozostałych lekcjach czytano fragmenty „Pinokia” 
C. Collodiego.

• Podsumowaniem wszystkich działań była 
prezentacja multimedialna i przedstawienie pt. „W 
drodze do Italii” w wykonaniu uczniów kl. 6d. Z 
historią, tradycją i zabytkami oraz stylem życia 
Włochów i legendą o powstaniu Rzymu. 



Legendy europejskie
•

•



Opowieści   
 z Afryki

Z inicjatywy koordynatorki 
projektu promującego czytanie 
zaproszenie do czytania przyjął 
pan Reuben Malulu z Kenii. 
Czytał uczniom przypowieści i 
fragmenty Mitologii Afryki. 
Opowiadał o warunkach 
egzystowania, obyczajach i 
tradycjach niektórych plemion. 
Nie zabrakło też informacji o 
systemie edukacyjnym oraz 
zapotrzebowaniu na książki i 
podręczniki afrykańskich 
uczniów.



Gawęda o książce
• 28 kwietnia odbył się szkolny konkurs 

zorganizowany przez bibliotekę szkolną  
adresowany do uczniów klas 4-6 SP4 
pod hasłem Booktalking – gawęda 

    o książce. 
    Zadaniem uczestników było 
zaprezentowanie książki metodą 

booktalking polegającej na ciekawym, 
oryginalnym przedstawieniu i 

zareklamowaniu ulubionej książki. Nie 
chodziło o streszczenie ani o recenzję, 

tylko o przedstawienie bohaterów, 
fabuły czy też kilku scen z książki w taki 
sposób, aby nakłonić słuchaczy do jej 

przeczytania. 



Sąd nad książką
• W piątek 20 maja uczniowie SP 4 obejrzeli 

przedstawienie pt. „Sąd nad książką”, 
przygotowane pod kierunkiem pań Iwony 

Dziembowskiej i Katarzyny Nowak. Uczniowie 
próbowali rozstrzygnąć problem, czy we 

współczesnym świecie potrzebna jest książka i 
odpowiedzieć na pytanie: jaką rolę pełni książka 

w życiu człowieka? Widzowie mieli okazję 
przenieść się na salę rozpraw i poczuć atmosferę 
panującą podczas procesu. Rozprawa zakończyła 
się zwycięstwem Książki. Wyrok brzmiał: „Książka 

jest bardzo ważnym elementem naszego życia. 
Może ona współistnieć z innymi środkami 

przekazu, wspierając je i uzupełniając. Z czytania 
nie wolno zrezygnować!” Przytoczono również 

słowa Ambrożego Grabowskiego, polskiego 
historyka, księgarza, antykwariusza – „Książka to 

mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, 
doradcę ma i przyjaciela”. 



   
    Kategoria kl. IV-VI 

I miejsce

Szkoła Podstawowa w Szylenach
„Książka nie komar – nie gryzie”

Dorota Żachowska
Krystyna Szakiewicz  

                                                 



O tym, że

książka nie komar – nie gryzie:) 
przekonują uczniowie Szkoły Podstawowej w Szylenach



Projekt „Mali 
uczniowie idą 

do szkoły”



Czytanie i 
opowiadanie to 
trudne zadanie!



Uczymy się czytać 
dotykiem …



I przekazujemy swoje 
umiejętności innym 



Wystawa lapbooków



Poznajemy kulturę Czech



Lapbook o naszych sąsiadach



Magiczna Noc Bibliotek



Szkolna wytwórnia  
książek 

sensorycznych



Zachęcaliśmy do czytania 
podczas festynu rodzinnego



Czytanie z rodzicami okazało się 
fajną przygodą …

Szymon, rodzice 
i  „Szatan z siódmej klasy”

Kinga, mama oraz „Lenka, 
Fryderyk i podróże”

Kinga, mama i „Matylda”

Bartek, babcia                     i 
„Mikołajek”

Nikola, siostra oraz   „Mama, 
Kaśka, ja i gangsterzy”



  

Konferencja 
Elbląg, 13.09. 2016 r.

Nagrodzone prezentacje w konkursie „Warto czytać”
 – kategoria gimnazja



   
    Kategoria gimnazja 

III miejsce

Gimnazjum w Gronowie Górnym

„Warto czytać – w kręgu lektur szkolnych – znane 
i nieznane” 

Anetta Witkowska
Anna Miętka

                                                 



Ilustracja klas III
STEPY AKERMAŃSKIE 

Ilustracja  uczniów  kl. II 
ŚWITEZIANKA



Tego dnia w naszej szkole odbył się 
Gimnazjalny Konkurs Szybkiego 
Czytania. Rywalizowali ze sobą 

uczniowie klas pierwszych. Zadaniem 
każdego uczestnika było odczytanie 

trzech tekstów. 





Z okazji Dnia Matki klasa IIA zorganizowała 
imprezę środowiskową pt.
 ,,Poczytam Ci mamo”. 





  Dziewczęta częściej sięgają po książki niż
    chłopcy.
 Chłopcy czytają często tylko wtedy, gdy są 
    do tego zmuszeni.
63% chłopców i 39% dziewcząt uważa, że internet i 

komputer mogą zastąpić czytanie książek.
Dziewczęta często sięgają po literaturę młodzieżową oraz 

romanse, a chłopcy po komiksy oraz thrillery.



   
    Kategoria gimnazja 

II miejsce

Gimnazjum w Szkotowie
„Czytam, poznaję, buduję emocje” 

Jolanta Nowak
Piotr Sowiński
Izabela Miller

                                                 



Plakat czytelniczy



Bajkowy korowód









   
    Kategoria gimnazja 

II miejsce

Gimnazjum nr 3 w Elblągu
„Polubić czytanie” 

Małgorzata Rydelek
Anna Piwowarska

Iwona Polak

                                                 



„„Fraszka współcześnie”Fraszka współcześnie”

Zadaniem uczniów było napisanie fraszki przedstawiającej życie 
współczesnego człowieka. 
Przykład fraszki napisanej przez uczennicę

Internetowi my
Rozmowa inna niż kiedyś,

piszemy…
Nie słysząc się,

piszemy…
Przekazujemy myśli, klepiąc w klawiaturę,

piszemy….
Spotykamy się i milczymy,

wracając do swoich „przyjacieli”.



„„Mickiewicz kontra Słowacki”Mickiewicz kontra Słowacki”



„„Mickiewicz kontra Słowacki”Mickiewicz kontra Słowacki”

W ramach Drzwi Otwartych szkoły 
przygotowano przedstawienie, którego celem 
było zaprezentowanie w żartobliwy sposób 
odwiecznego sporu między największymi 
polskimi wieszczami - Mickiewiczem                        
i Słowackim. 
W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas 
gimnazjalnych.



„„Skąd ten cytat?”Skąd ten cytat?”

W gablocie informacyjnej co miesiąc przez cały 
rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 pojawiały się 
cytaty z różnych dzieł literackich. 

Zadaniem każdego chętnego ucznia było 
podanie tytułu oraz autora, z którego pochodzi  
fragment. Kartkę z odpowiedzią  należało  zgłosić 
do biblioteki szkolnej. 



Akcja czytelnicza dla maluchówAkcja czytelnicza dla maluchów
w Zespole Szkół Akademickichw Zespole Szkół Akademickich



 

 Mają uczyć wrażliwości, tolerancji, 
szacunku …  

„Czytanie książek nie tylko zwiększa empatię, ale przyczynia się 

również do zmniejszenia społecznych podziałów”                          
                              prof. Torsten 

Pettersson

„Największym współczesnym problemem jest polaryzacja 
społeczeństw, podział na my i oni. Jestem głęboko przekonany, że 

ten, kto zacznie czytać, nie skończy jako terrorysta czy 

zamachowiec samobójca”      
Lagercrantz, autor kontynuacji „Millenium” i biografii Zlatana Ibrahimovicia 

„Ja,Ibra”



 

Czytamy, by być pewnymi siebie,
Czytamy, by być w siódmym niebie,
Czytamy, żeby więcej wiedzieć,
Czytamy, żeby jaśniej myśleć,
Czytamy, żeby poznać świat,
Czytajmy, nieważne ile mamy lat (...)

                    ( …) Bo ludzie sukcesu dużo czytają,

                           
Chociaż niby czasu nie mają.

                                                  Renata Czajęcka

Dlaczego warto czytać?



 

Dziękujemy

Poseł do PE prof. Barbarze Kudryckiej za ufundowanie 
nagród za I miejsce – wyjazdu studyjnego do Brukseli
Senatorowi RP Jerzemu Wciśle
Dyrektor Delegatury UM Grażynie Kluge
Wydawnictwu Nowa Era, Stentor i Multigra
Wiesławowi Piechocie



 

Grant

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty



 



 

Dziękujemy za udział 
w konferencji i zapraszamy na 

happening „Szczęśliwi ludzie czytają 
książki”.


