Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
Rok szkolny 2017/2018
Harmonogram zadań

I.
Lp.

Zadanie

Termin

Odp.

1. Przeprowadzenie wywiadu wśród nauczycieli, uczniów i
ich rodziców na temat propozycji zakupu książek do
biblioteki szkolnej.
2. Zakup książek do biblioteki szkolnej.

IX.2017

Nauczyciel
bibliotekarz

X-XI.2017

Nauczyciel
bibliotekarz

3. Konkurs czytelniczy "Czytam… czytam… czytam…".
4. Organizacja kiermaszu książki.
5. Spotkanie z autorką książek dla dzieci - Anną Sakowicz.

X.2017
XI/XII.2017
III/IV.2018
XII.2017

6. Mikołajkowy Konkurs Czytelniczy - "A to historia!"

XII.2017

7. Realizacja projektów edukacyjnych w klasach II-VII SP i
II-III G.

XI-XII.2017

8. Udział w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców I.2018
Książek "Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce".
9. Prelekcja na temat czytelnictwa dla Rodziców uczniów
I.2018
"Kształcenie nawyków czytelniczych".
10. Konkurs plastyczny na plakat "Lektura na ferie".
I.2018
11. Konkurs plastyczny na zakładkę do książki.

II.2018

12. Realizacja projektu edukacyjnego w klasie I SP.

III.2018

13. "Uwalniamy Książki" - akcja pozyskania książek dla
biblioteki szkolnej.

III.2018

14. Wycieczki do bibliotek: Gminnej w Małym Rudniku i
Miejskiej w Grudziądzu.

V.2018

Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciel
bibliotekarz,
wychowawcy
klas
Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciel
bibliotekarz
Nauczyciel
bibliotekarz,
wychowawca
klasy
Nauczyciel
bibliotekarz,
wychowawcy
klas
Nauczyciel
bibliotekarz,
wychowawcy
klas
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II.

Realizacja zadań

Ad. 1
W miesiącu wrześniu 2017r. nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Kowalewska zwróciła się z prośbą
do nauczycieli, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego o podanie propozycji tytułów
książek, które powinny zostać zakupione do biblioteki szkolnej w ramach dotacji z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wszystkie gremia wypowiedziały się w tym zakresie.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim złożyli propozycję zakupu następujących
książek:
Autor - tytuł

Liczba egz.

Hans Christian Andersen - Baśnie

7

Jan Brzechwa - Akademia pana Kleksa

3

Frances Hodgson Burnett - Tajemniczy ogród

4

Czesław Centkiewicz - Zaczarowana zagroda

7

Waldemar Cichoń - Cukierku, ty łobuzie!

10

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé - Mikołajek

3

Mira Jaworczakowa - Oto jest Kasia

5

Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec

3

Nancy H. Kleinbaum - Stowarzyszenie Umarłych Poetów

4

Clive Staples Lewis - Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa

5

Astrid Lindgren - Dzieci z Bullerbyn

5

Kornel Makuszyński - Szatan z siódmej klasy

3

Andrzej Maleszka - Magiczne drzewo 1. Czerwone krzesło

7

Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz

3

Ferenc Molnár - Chłopcy z Placu Broni

5

Lucy Maud Montgomery - Ania z Zielonego Wzgórza

3

Nela Mała Reporterka - Nela na kole podbiegunowym

10

Joanna Olech - Dynastia Miziołków

3

Marcin Pałasz - Sposób na Elfa

10

Roman Pisarski - O psie, który jeździł koleją

10

Antoine de Saint-Exupery - Mały Książę

3

Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy

3

Juliusz Słowacki - Balladyna

3
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Seweryna Szmaglewska - Czarne Stopy

3

Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci

7

Mark Twain - Przygody Tomka Sawyera

2

Henryk Sienkiewicz - Quo vadis

5

Stefan Żeromski - Siłaczka

4

Stefan Żeromski - Syzyfowe prace

6

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim złożyła propozycję zakupu
następujących książek:
Autor - tytuł

Liczba egz.

Janusz Christa - Kajko i Kokosz. Szkoła latania

1

Agatha Christie - ??? (do wyboru)

5

Helena Keller - Widzieć przez trzy dni

1

Selma Lagerlöf - Cudowna podróż

1

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont - Piękna i bestia

1

Charles Perrault - Sinobrody

1

Joanna Porazińska - Pamiętnik Czarnego Noska

1

Małgorzata Warda - 5 sekund do IO

2

Małgorzata Warda - Miasto z lodu

2

Katarzyna Zychla - Dziewczynka tańcząca z wiatrem

1

Samorządy Uczniowskie Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim złożyły propozycje zakupu
następujących książek:
Autor - tytuł

Liczba egz.

Jennifer L. Armentrout - Co przyniesie wieczność

2

Adam Bahdaj - Kapelusz za 100 tysięcy

1

Justyna Bednarek - Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i
sześciu lewych)

3

Jan Brzechwa - Brzechwa dzieciom

2

Lewis Carroll - Alicja w Krainie Czarów

2

Kiera Cass - Selekcja (seria)

1 kpl

Janusz Christa - Kajko i Kokosz. Szkoła latania

1

Tillie Cole - Tysiąc pocałunków

2
3
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Elizabeth Craft, Shea olesn - Flower jak kwiat

2

Augusta kocher - Najlepszy powód, by żyć

2

Rebecca Donovan - Powód, by oddychać

2

Rebecca Donovan - Oddychając z trudem

2

Rebecca Donovan - Biorąc oddech

2

Aleksander Dumas - Trzej muszkieterowie

1

Agnieszka Frączek - Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą

2

Kim Holden - Promyczek

2

Helena Keller - Widzieć przez trzy dni

1

Joseph Rudyard Kipling - Księga dżungli

2

Leszek Kołakowski - Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?

1

Janusz Korczak - Król Maciuś Pierwszy

2

Rafał Kosik - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

1

Barbara Kosmowska - Dziewczynka z parku

1

Marcin Kozioł - Skrzynia Władcy Piorunów

1

Ignacy Krasicki - Żona modna

2

Selma Lagerlöf - Cudowna podróż

1

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont - Piękna i bestia

2

Estelle Maskame - Czy wspominałam, że Cię kocham?

2

Karol May - Winnetou

1

Edmund Niziurski - Sposób na Alcybiadesa

1

Beata Obertyńska - Z domu niewoli

1

Pamiętniki wampirów (seria)

1 kpl

Charles Perrault - Kopciuszek, Kot w butach

2

Aleksander Puszkin - Bajka o rybaku i rybce

1

Sat-Okh - Biały mustang

1

Juliusz Słowacki - W pamiętniku Zofii Bobrówny

2

Melchior Wańkowicz - Ziele na kraterze

1

Kasie West - Chłopak z sąsiedztwa

2

Katarzyna Zychla - Dziewczynka tańcząca z wiatrem

1

Książki o tematyce sportowej
Książki o zwierzętach
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Ad. 2
W październiku 2017r. zostało złożone zamówienie w BOOKS - Księgarni i Hurtowni Taniej Książki
w Żychlinie. Ostateczny spis zamówionych książek został osiągnięty 2 listopada 2017r.
8 listopada 2017r. Biblioteka szkolna odebrała paczki z książkami.
W dniach 9-13 listopada 2017r. księgozbiór został opracowany i wpisany do księgi inwentarzowej.
Od dnia 13 listopada 2017r. rozpoczęto wypożyczanie nowych książek.
Ad. 3
W miesiącu październiku 2017r. trwał szkolny konkurs czytelniczy, polegający na przeczytaniu jak
największej liczby książek. 3 listopada zostały ogłoszone wyniki:
klasy I-III SP


grupowo - klasa IIIa



indywidualnie - Franciszek Laskowski (IIIa)

klasy IV-VI SP


grupowo - klasa IVb



indywidualnie - ex aequo Luiza Kawalec (IVa) i Adam Szkoła (IVb)

Niestety, uczniowie klasy VII SP i Gimnazjum nie zaangażowali się do konkursu, wypożyczając
pojedyncze egzemplarze książek, zazwyczaj obowiązkowych lektur. Wyróżniona została tylko
uczennica klasy II G - Wiktoria Zalewska.
Zwycięskie grupy otrzymały słodycze, natomiast zwycięzcy indywidualni - nagrody książkowe.
Specjalnym wyróżnieniem zostali uhonorowani uczniowie klasy II SP, którzy zostali faktycznymi
zwycięzcami konkursu, ponieważ przeczytali najwięcej książek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Ad. 4
Pierwszy kiermasz książki odbył się 23 listopada 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym
Rudniku przy okazji debaty wychowawczej z udziałem nauczycieli, rodziców uczniów i zaproszonych
gości.
Kolejne kiermasze miały miejsce w Szkole, przy okazji zebrań rodzicielskich - 5 i 7 grudnia 2017r.
Książki na kiermasz zostały dostarczone przez BOOKS - Księgarnię i Hurtownię Taniej Książki w
Żychlinie. 15% kwoty uzyskanej ze sprzedaży otrzymała biblioteka szkolna w postaci dodatkowych
egzemplarzy książek.
Kolejne kiermasze są zaplanowane na miesiące wiosenne.
Ad. 5
Spotkanie autorskie z Panią Anną Sakowicz odbyło się w Szkole 1 grudnia 2017r. dzięki
zaangażowaniu Pani Justyny Gross - mamy ucznia kl. VII SP.
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas I-III SP.
5
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Pani Anna Sakowicz podarowała bibliotece szkolnej egzemplarz swojej książki pt. "Leniusiołki" oraz
maskotkę.
Ad. 6
Mikołajkowy Konkurs Czytelniczy odbył się 14 grudnia 2017r. pod hasłem "A to historia!".
Tematycznie związany był z przypadającymi w 2018r. obchodami 100-nej rocznicy odzyskania
niepodległości.
Najmłodsi uczniowie czytali fragmenty książek, traktujących o historii Polski. Uczniowie klas IV-VI
SP przedstawiali scenki, dotyczące dziejów Polski na podstawie przeczytanych książek. Najstarsi
uczniowie prezentowali sylwetki znanych, "wielkich" Polek i Polaków.
Ad. 7
Projekty edukacyjne związane z czytelnictwem zostały zrealizowane w okresie od 16 listopada do 20
grudnia 2017r. zgodnie z harmonogramem podanym niżej.
Celem udziału uczniów w projektach było rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych,
upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, bliższe zapoznanie uczniów z dotychczasowym i nowo
zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej oraz wdrażanie do systematycznego wypożyczania
książek z biblioteki.
Każda grupa realizująca projekt na zakończenie napisała krótkie sprawozdanie dla biblioteki szkolnej
oraz przedstawiła wyniki swojej pracy (online lub rzeczowo).
Tytuł projektu


Wszystkie zwierzęta duże i
małe na kartach książek








Zgadnij, z jakiej jestem
książki






Książka i sport to nasza pasja 




Lektury wczoraj i dziś







Stowarzyszenie Poetów







Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć




Zadania

Klasa

czytanie samodzielne książek o zwierzętach, ze szczególnym
uwzględnieniem nowości
redagowanie krótkiego streszczenia przeczytanej książki zachęty dla innych czytelników
ilustrowanie przeczytanej książki
stworzenie klasowych albumów przeczytanych książek

II-III SP

czytanie lektur szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem
nowości
konkurs międzyklasowy

IVa,b SP

czytanie książek o tematyce sportowej, ze szczególnym
uwzględnieniem nowości
spotkanie klasowe - recenzowanie przeczytanych książek, sesja
fotograficzna

V SP

czytanie książek, ze szczególnym uwzględnieniem nowości
przeprowadzenie wywiadów z osobami dorosłymi na temat
ulubionych książek (porównanie z własnymi ulubionymi
pozycjami)
przygotowanie prezentacji multimedialnej

VI SP

czytanie lektury szkolnej "Stowarzyszenie Umarłych Poetów"
oraz pozycji poetyckich
Poranek Poetycki
pisanie wierszy, stworzenie klasowego tomiku poezji

VII SP

czytanie książki J.K.Rowling "Fantastyczne zwierzęta i jak je
znaleźć"
gra detektywistyczna dla uczniów klas IV-VII SP i II-III G

II G
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Książka - drugie życie




czytanie książek, ze szczególnym uwzględnieniem nowości
sesja fotograficzna (zobrazowanie bohatera wybranej książki)

III G

Sprawozdania
Klasy II-III SP
Biblioteka szkolna przygotowała wystawkę książek o tematyce "zwierzęcej". Uczniowie mogli zapoznać się z nimi i
wybrać dla siebie książkę do przeczytania. Dzieci przez cały miesiąc czytały wypożyczone książki, w czasie zajęć
lekcyjnych przedstawiały ich recenzje i czytały fragmenty, zachęcając innych do czytania.
Na zakończenie każde dziecko wykonało ilustrację do przeczytanej książki oraz napisało krótką notatkę. Z tych materiałów
powstały klasowe albumy przeczytanych książek, przekazane bibliotece szkolnej.
Klasy IVa i IVb SP
Uczniowie klas IV-tych SP uczestniczyli w projekcie czytelniczym, którego końcowym etapem był konkurs
międzyklasowy pn. "Zgadnij, z jakiej jestem książki".
Materiałem do konkursu były lektury szkolne - zarówno z poprzednich lat, jak i aktualne. W każdej klasie uczniowie
podzielili się na zespoły, których członkowie czytali wybrane pozycje z podanego zakresu tytułów książek. Każdy zespół
miał za zadanie przygotować pytania i zadania konkursowe dla pozostałych grup.
Konkurs odbył się 14 grudnia 2017r. W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, grali w "koło
fortuny" i kalambury. Wszyscy świetnie się bawili, jednocześnie ucząc się.
Prezentacja fotograficzna
Klasa V SP
18 grudnia 2017r. uczniowie na lekcji wychowania fizycznego (wf) zaprezentowali efekt realizacji projektu czytelniczego.
Każdy przeczytał dowolną książkę – również o tematyce sportowej - i opowiadał o niej, wykonując ćwiczenia
gimnastyczne. Niektórzy przynieśli rekwizyty, które pomogły im w prezentacji książki. Przy tym projekcie uczniowie nie
tylko poznali nowe książki, nauczyli się czegoś nowego, ale też doskonale się bawili.
Prezentacja fotograficzna
Klasa VI SP
Uczniowie realizowali projekt pod nazwą "Lektury wczoraj i dziś". Przeprowadzili wywiady z nauczycielami i uczniami
odnośnie lektur szkolnych, jak i książek, po które chętnie sięgają. Efektem końcowym jest prezentacja multimedialna.
Klasa VII SP
23 listopada 2017r. odbyła się lekcja poświęcona lekturze "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", którą przeczytali wszyscy
uczniowie klasy VII SP. Ponadto większość przeczytała wybrany tomik poezji dowolnego autora.
Zajęcia poprowadziła wychowawczyni, Pani Marlena Wiśniewska. Głównym celem zajęć było pokazanie uczniom piękna
poezji, a także zobrazowanie, w jaki sposób odbywały się zebrania uczniów akademii Weltona.
Na początku lekcji można było wyczuć tremę uczestników. Pani Marlena wytypowała jednego z uczniów do przeczytania
fragmentu wybranej przez siebie poezji. Po kilku recytacjach atmosfera znacząco się rozluźniła i uczniowie chętnie zaczęli
się zgłaszać do prezentacji wierszy. Niektórzy napisali własne wiersze lub recytowali fragmenty lektur wypożyczonych ze
szkolnej biblioteki.
Lekcja była przyjemna, miło było słuchać poezji w towarzystwie kolegów i koleżanek. Lekcja na pewno pomogła
niektórym pokonać tremę oraz nabrać śmiałości, a przede wszystkim przekonała wielu uczniów, że poezja warta jest
zainteresowania.
Prezentacja fotograficzna
Klasa II G
W ramach projektu czytelniczego klasa II G przygotowała grę detektywistyczną, która odbyła się 14 grudnia 2017r.
Inspiracją do jej przeprowadzenia stała się książka J.K.Rowling "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", czyli podręcznik,
z którego Harry Potter korzystał podczas lekcji Opieki nad Magicznymi Stworzeniami w Szkole Magii i Czarodziejstwa w
Hogwarcie. Historia ta dotyczy przygód fikcyjnego autora książki - Newta Scamandera i rozpoczyna się w Nowym Yorku.
Celem gry było wzięcie udziału przez jej uczestników w niezwykłej wyprawie oraz odnalezienie fantastycznych stworzeń,
które tak barwnie i szczegółowo zostały opisane na kartach książki. Gra skierowana była do przedstawicieli klas IV-VII
Szkoły Podstawowej oraz II-III Gim.
Na początku wszyscy uczestnicy otrzymali opisy książki. Zadaniem ich było zapamiętanie jak największej ilości
informacji. Następnie udali się w "podróż" (po Szkole", podczas której na swojej drodze spotykali zwierzęta występujące w
książce. Warunkiem dalszej "podróży" i zdobycia skarbu było poprawne wykonanie zadania lub udzielenie właściwej
odpowiedzi na pytanie z zakresu podanych informacji.
Na koniec gry uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Klasa III G
7 grudnia 2017r. klasa III G sfinalizowała udział u projekcie czytelniczym pn. "Książka-drugie życie".
Po przeczytaniu wybranych pozycji ze szkolnej biblioteki uczniowie wcielali się w bohaterów wybranych przez siebie
książek. Pozowali do zdjęć, próbując przybliżyć bohaterów lektur, ale też wymyślali hasła promujące czytelnictwo.
Prezentacja fotograficzna
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Kolejne zadania zaplanowane są na następne miesiące bieżącego roku szkolnego.

Ad. 8
Pomoc w udziale w konkursie chętnym uczniom zapewni nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata
Kowalewska we współpracy z nauczycielami języka polskiego.
Ad. 9
Prelekcję i ewentualną dyskusję przeprowadzi nauczyciel bibliotekarz - Małgorzata Kowalewska przy
okazji semestralnego zebrania rodziców.
Ad. 10 i 11
Konkursy plastyczne zaplanowane są dla wszystkich chętnych uczniów.
Konkurs na plakat ma zachęcać czytelników do przeczytania w czasie ferii podanych propozycji.
Ad. 12
Uczniowie klasy I SP podejmą realizację projektu w miesiącu marcu 2018r. po wpisaniu ich na listę
czytelników biblioteki szkolnej.
Tytuł projektu


Wierszykowo

Zadania




czytanie fragmentów książek przez wychowawcę oraz
zaproszonych Gości ("Duży czyta małemu")
czytanie samodzielne po wpisaniu na listę czytelników biblioteki
szkolnej
stworzenie klasowego albumu ulubionych książek

Klasa

I SP

Ad. 13
Akcja "Uwalniamy Książki" ma na celu pozyskanie książek dla biblioteki szkolnej z prywatnych
zasobów uczniów i ich rodziców.
Ad. 14
Wycieczki do okolicznych bibliotek mają odbywać się w pierwszym tygodniu maja 2018r. ze
szczególnym uwzględnieniem wizyty starszych uczniów w czytelni naukowej Biblioteki Miejskiej w
Grudziądzu.
Pełne sprawozdanie zostanie złożone w maju 2018r.
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