PROMOCJA CZYTELNICTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁOWICZU

Praca nagrodzona w konkursie
pt.: „Warto czytać”,
autorka: Aleksandra Staszewska,
kl. IV c, 2015 r.

Zgodnie z zapisami w obecnie obowiązującej podstawie
programowej w szkole podstawowej promuje się czytelnictwo
wśród uczniów.
W programie nauczania pt.: „Czytać, myśleć,
uczestniczyć”, który jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 1
w Łowiczu, czytamy:
„Tytuł programu i zawarte w nim słowa kluczowe wskazują
nadrzędną ideę programu. Po pierwsze – wychowanie przez
czytanie. O znaczeniu czytania powiedziano już wiele. Głośne
czytanie, od którego powinno się zacząć na długo przed pójściem
do szkoły, buduje więź między czytającym a słuchaczem. Dzieci,
którym się czyta, lepiej radzą sobie z emocjami i chętniej sięgają
po książki w dorosłym życiu. Ponad 60 procent Polaków, którym
w dzieciństwie nie czytano na głos, nie sięgnęło w ostatnim
półroczu po żadną książkę.”

W ubiegłym roku szkolnym, w ramach ewaluacji wewnętrznej, poproszono
polonistów o wypowiedzenie się na następujący temat
Zamiłowanie do czytelnictwa i umiejętność poprawnego czytania u uczniów nauczyciel polonista
rozwijał poprzez:
przynajmniej
raz
w tygodniu
A. słuchanie pięknego
czytania
B. rozmowy o przeczytanych
utworach
C. uczenie się na pamięć
dowolnych tekstów
literackich
D. wdrażanie do korzystania
z zasobów biblioteki
szkolnej i/lub publicznej
E. zachęcanie do udziału
w różnorodnych
konkursach
F. zlecanie lektur
obowiązkowych
atrakcyjnych dla ucznia

1-3 razy
w miesiącu

2-3 razy
w półroczu

1-2 razy
w roku

nigdy

Analiza powyższego pytania wykazała, że poloniści realizują zadania
dotyczące czytelnictwa w następujący sposób:

•
•

•
•

•

•

A. słuchanie pięknego czytania – przynajmniej raz w tygodniu – 2 osoby, co stanowi
67%; – jedna polonistka czyni to 1-3 razy w miesiącu, co stanowi 33%
B. rozmowy o przeczytanych utworach – 2 osoby (co stanowi 67%) realizują
to zadanie 1-3 razy w miesiącu; – jedna polonistka czyni to przynajmniej raz
w tygodniu, co stanowi 33%
C. uczenie się na pamięć dowolnych tekstów literackich – 3 polonistki (100%)
realizują to zadanie 2-3 razy w półroczu
D. wdrażanie do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i/lub publicznej
– 2 osoby, co stanowi 67%, czynią to 1-3 razy w miesiącu, a jedna polonistka robi
to 2-3 razy w półroczu , co stanowi 33%
E. zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach – 1-3 razy w miesiącu
realizują to zadanie 2 osoby, co stanowi 67%, a jedna polonistka robi to 2-3 razy
w półroczu , co stanowi 33%
F. zlecanie lektur obowiązkowych atrakcyjnych dla ucznia – 2 osoby, co stanowi
67%, czynią to 2-3 razy w półroczu, jedna polonistka robi to przynajmniej raz
w tygodniu, co stanowi 33%

Rozmowy o przeczytanych utworach
Zgodnie z zapisami w podstawie programowej nauczania języka polskiego
i programem nauczania realizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu:

„W roku szkolnym poznawane są w całości nie mniej niż cztery pozycje książkowe oraz
wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości.”

1.

Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa

2.

Carlo Collodi, Pinokio

3.

Roald Dahl, Charlie i fabryka czekolady

4.

Clive Staples Lewis, Lew, Czarownica i stara szafa

5.

Astrid Lindgren, Bracia Lwie Serce

6.

Joanna Olech, Dynastia Miziołków

7.

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań
z dowolnego tomu)

8.

wybór baśni (np. Marta Berowska, Szklana góra; Maria Niklewiczowa,
Dlaczego woda morska jest słona?)

9.

wybór kolęd (np. Krzysztof Dzikowski, Dzień jeden w roku)

10. wybór pieśni patriotycznych (np. Józef Wybicki, Pieśń Legionów
Polskich we Włoszech; Mazurek Dąbrowskiego)
11. wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży (np. Joanna
Papuzińska, Koniec lata; Julian Tuwim, Spóźniony słowik; Ludwik Jerzy
Kern, Choinka; Anna Kamieńska, Babcia; Jan Twardowski, W klasie;
Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika olsztyńska, część XIX)
12. wybrane programy telewizyjne, artykuły z czasopism i internetu
(np. fragment artykułu Przyjaźń w internecie? ze strony www.victojunior.pl, fragment opowiadania Najlepszy program ze
„Świerszczyka”)
13. film i widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego (np. Wanda
Chotomska, Kopciuszek)

1.

Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni

2.

Joanna Onichimowska – wybrana powieść (np. Duch starej kamienicy, Daleki rejs)

3.

Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

4.

Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

5.

Alfred Szklarski – wybrana powieść (np. Tomek w Krainie Kangurów)

6.

Dorota Terakowska, Władca Lewawu

7.

Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera

8.

Moony Witcher, Dziewczynka z Szóstego Księżyca

9.

Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata

10. wybór mitów greckich i legend (np. Jan Parandowski, Stworzenie świata; Wanda
Markowska, Mit o Syzyfie; Nikos Chadzinikolau, Prometeusz)
11. wybór kolęd (np. Joseph Mohr, Cicha noc)
12. wybór pieśni patriotycznych (np. Stanisław Ryszard Dobrowolski, Być może;
Marek Gaszyński, Czesław Niemen, Sen o Warszawie)
13. wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży (np. Stanisław Grochowiak,
Na słotę; Urszula Kozioł, Pożegnanie z dziadziem; Joanna Kulmowa, Marzenia;
Kazimierz Wierzyński, Zapach; Czesław Miłosz, Ojciec w bibliotece)
14. film i widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego
15. wybrane programy telewizyjne, artykuły z czasopism i internetu (np. fragment
artykułu Leona Szkutnika Jak nauczyć się obcego języka? z „Wiedzy i Życia”,
fragment artykułu Mówi Brajan, pali się u mnie… z „Dziennika Łódzkiego”)

1.

Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród

2.

Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki

3.

Irena Jurgielewiczowa, Ten obcy

4.

Stanisław Lem, Bajki robotów

5.

Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy

6.

Aleksander Minkowski, Dolina Światła

7.

Edmund Niziurski – wybrana powieść (np. Niewiarygodne
przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa)

8.

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

9.

wybór kolęd (np. Franciszek Karpiński, Bóg się rodzi)

10. wybór pieśni patriotycznych (np. Konstanty Ildefons Gałczyński,
Pieśń o żołnierzach w Westerplatte; Rajnold Suchodolski,
Mazurek 3 maja)
11. wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży (np. Zbigniew
Herbert, Pan od przyrody; Wisława Szymborska, Limeryki;
Mieczysława Buczkówna, Wieczór zimowy; Czesław Janczarski,
Nie mijam)
12. film i widowisko teatralne
13. adaptacja filmowa i teatralna
14. wybrane programy telewizyjne, artykuły z czasopism i internetu
(np. fragment artykułu Jarosława Mikołajewskiego A tak między
nami: czy Jego już nie ma? z „Gazety Wyborczej”, fragment
artykułu Kingi Dunin Zrobieni na niebiesko z „Wysokich
Obcasów”)

Uczniowie na lekcjach pracują
z lekturą, cytują zaznaczone przez
siebie fragmenty, rozmawiają ze sobą
i z nauczycielem o problemach
zawartych w danej książce.
Niejednokrotnie sięgają po książki,
będące kontynuacją dziejów
bohaterów omawianych na lekcjach.
Oto zdjęcia z lekcji w klasie V c,
na której uczniowie cytowali
fragmenty z lektury przeczytanej
w domu. Temat brzmiał: „O świecie
przedstawionym w powieści Henryka
Sienkiewicza pt.: „W pustyni
i w puszczy”.

W klasach czwartych uczniowie
rysują komiksy na podstawie
wybranych przez siebie opowiadań
zamieszczonych w podręczniku.

Uczniowie klas czwartych (w odniesieniu do wiersza W. Zechentera pt.:
„Moje książeczki”) przygotowują ankiety na temat czytelnictwa w ich klasie.

W klasach piątych (w odniesieniu
do fragmentu książki Małgorzaty
Musierowicz pt.: „ Sprężyna”) uczniowie
wykonują projekt na temat: „Przedstaw
koleżankom i kolegom z klasy książkę,
która jest dla Ciebie równie ważna,
jak baśnie Hansa Christiana Andersena
dla Łusi.”

Zachęcamy do czytania 
Robimy plakaty, piszemy krótkie recenzje
po omówieniu lektury szkolnej.

Wdrażanie do korzystania z zasobów
biblioteki szkolnej i/lub publicznej
Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w lekcjach bibliotecznych,
organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach Filia w Łowiczu.
W ubiegłym roku szkolnym były to zajęcia na temat: „Archaizmy w powieściach
historycznych H. Sienkiewicza „Krzyżacy” i „Trylogia”.
W tym roku warsztaty poświęcono pracy ze słownikami.

Uczniowie otrzymują comiesięczne oraz semestralne zestawienia
czytelnictwa, które są analizowane przez wychowawców.
STAN CZYTELNICTWA I półrocze 2016/2017 kl. III d
Lp. Imię i nazwisko ucznia październik listopad grudzień styczeń
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

razem

Działania organizowane przez naszą
bibliotekę szkolną
Promowanie czytelnictwa
przez bibliotekę szkolną:

1) program rządowy „Książki naszych marzeń”

realizowany w roku szkolnym 2015/2016
− zorganizowanie kącików czytelniczych

Realizacja narodowych
programów promujących
czytelnictwo:

− przygotowanie w bibliotece szkolnej wystawy eksponującej
zakupione książki
− konkurs na wykonanie zakładki do książki
− wykonanie plakatu „Warto czytać”
− wyszukiwanie cytatów o książkach-przekazanie ich
wydruków(praca grupowa aktywu bibliotecznego)
− wykonanie ilustracji do książek zakupionych w ramach
programu „Książki naszych marzeń”
− codzienne czytanie książki pt.: „Bracia Lwie Serce”
dzieciom przebywających w świetlicy

− pisanie opowiadania na podstawie książki „Mikołajek”
− konkurs wiedzy mitologicznej dla klas piątych
− konkurs czytelniczy ze znajomości książki pt.: „Szatan
z siódmej klasy”

Konkurs czytelniczy dla klas I-VI
pt.: „Mój lekturnik”

Konkurs na wykonanie plakatu pt.:
„Warto czytać” dla klas IV-VI

Prace nagrodzone

Konkurs dla klas drugich i trzecich
na wykonanie ilustracji do książki

Konkurs dla klas czwartych
na zredagowanie opowiadania w oparciu
o książkę pt.: „Mikołajek”

Konkurs dla klas I-III na wykonanie ilustracji do książki

Julia Koza, klasa II a,
ilustracja do książki Holly Webb
„Niedźwiadek polarny”

„Trzy kwadranse z lekturą”

czytanie książek na zajęciach aktywu bibliotecznego z panią bibliotekarką.

Uczennice klasy III d czytają „Mikołajka”, 2016 r.

Zachęcanie do udziału w różnorodnych konkursach
z języka polskiego
V Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy i Literacki organizowany
przez Centrum Edukacji „LECTURA” –
popularyzacja twórczości Braci Grimm.

Powiatowy Konkurs Czytelniczy organizowany przez
Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu

Podziękowania za przygotowanie uczniów
do cyklicznego Powiatowego Konkursu Czytelniczego

Szkolny Konkurs Poetycki pt.: „Jestem autorem wiersza”
REGULAMIN
* Organizator:
Magdalena Tręboszka.
* OSOBY WSPÓŁORGANIZUJĄCE:
M. Zielińska-Koza, A. Zalewska.
* Cele konkursu:
- propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, wdrażanie do lektury utworów poetyckich,
- obcowanie ze środkami poetyckiego obrazowania i tropami poetyckimi,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności tworzenia wierszy,
- zachęcanie do wyrażania swoich emocji i uczuć w formie utworu poetyckiego,
* Tematyka:
NAPISANIE WIERSZA TEMATYCZNIE POWIĄZANEGO Z czytaniem, z książką,
zachęcającego do czytania.
* Szczegółowe wytyczne:
- wiersz może być rymowany, biały lub wolny,
- należy zastosować wybrane spośród podstawowych tropów poetyckich, takich jak: epitety,
przenośnie , uosobienia, porównania, onomatopeje, neologizmy artystyczne, apostrofy,
inwokacje,
- należy zadbać o estetykę zapisu, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
- tekst powinien być napisany na komputerze.
* Terminy:
- konkurs rozpoczyna się w dniu 03.10.2016 r.,
- wiersze i zgłoszenia indywidualne można składać do dnia 29.05.2017 r.

„ Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem,
a puste serce wzruszeniem”
Kornel Makuszyński

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI
„Tę książkę warto przeczytać!”

1. Organizator:
Magdalena Zielińska-Koza.
2. Cele konkursu:
• aktywizowanie dzieci do działań twórczych,
• rozwijanie talentów literackich,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów,
• propagowanie i rozwijanie wśród dzieci czytelnictwa, jako wartościowego sposobu spędzania wolnego czasu i cennego źródła
zdobywania informacji,
• popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym.
3. Warunki uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI,
• każdy uczestnik może dostarczyć jedną recenzję.
4. Termin i zasady przekazania prac konkursowych:
• recenzje należy składać do dnia 31 marca 2017 r. do Organizatora konkursu,
• dostarczenie recenzji książki jest jednoznaczne ze zgodą na jej opublikowanie na łamach gazetki szkolnej.
5. Kryteria oceny prac konkursowych:
• zgodność treści recenzji z treścią merytoryczną książki,
• sposób zachęcenia czytelników do przeczytania lektury,
• interpretacja własna tematu,
• walory przekazu.
6. Zasady przyznawania nagród:
• zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
• wyniki konkursu zostaną podane 10 kwietnia 2017 r.,
• wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na apelu podsumowującym pracę szkoły za rok szkolny 2016/2017.

Serdecznie zapraszam!

Promowanie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych
na zajęciach Szkolnego Koła Teatralnego
Uczniowie przynoszą książki z wierszami,
które chcą inscenizować na zajęciach koła
i wystawić na szkolnej scenie w czerwcu.

Uczniowie odgrywają sceny ze znanych
dramatów

Uczennica z klasy IV c w roli
Balladyny, 2016 r.

Rozmowa wdowy z Balladyną
z dramatu J. Słowackiego, 2016 r.

Promujemy czytelnictwo na zajęciach Koła Teatralnego
W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia Koła Teatralnego były prowadzone
w ramach programu autorskiego
pt.: „Przeżywam – rozumiem – chcę się uczyć”.
Na zakończenie uczniowie (i rodzice) wypełniali ankiety ewaluacyjne.
Ankieta ewaluacyjna dla ucznia
1.Czy poprzez zajęcia Koła Teatralnego możesz rozwijać swoje zainteresowania
czytelnicze i teatralne?
TAK
RACZEJ TAK
NIE
RACZEJ NIE
2.Czy zajęcia Koła Teatralnego pozwalają rozwijać i odkrywać twoje talenty?
TAK
RACZEJ TAK
NIE
RACZEJ NIE
3.Czy zajęcia pozwoliły Ci się otworzyć, nabrać pewności siebie, uwierzyć w swoją siłę,
możliwości, umiejętności, pozbyć się kompleksów (np. kompleks niższości)?
TAK
RACZEJ TAK
NIE
RACZEJ NIE
4.Jakie umiejętności kształtują u Ciebie zajęcia Koła Teatralnego?
a)sprawność mówienia i słuchania;
b)umiejętność przestrzegania norm współżycia w grupie;
c)podstawowe nawyki społecznego współżycia;
d)poprawę relacji w grupie rówieśniczej;
e)rozwijanie wyobraźni i fantazji.
5.Czy poprzez zajęcia Kola Teatralnego:
a)poprawiły się twoje oceny z języka polskiego poprzez pobudzenie „apetytu” na ten
przedmiot;
b)zmobilizowałeś się do nauki języka polskiego poprzez gry i zabawy dramowe i
teatralne;
c)osiągasz lepsze wyniki w zakresie czytania, pięknego mówienia i pisania;
d)poszerzyłeś swoją wiedzę z zakresu sztuki teatralnej;
e)zmotywowałeś się do czytania utworów literackich i teatralnych;
f)ćwiczysz modulację głosu, dobór jego siły, pauzowania, intonacji, poprawnego
akcentowania;
g)usprawniasz swoje możliwości zapamiętywania tekstu;
h)rozwijasz swoje zainteresowania w zakresie recytacji utworów literackich , ich
interpretowania i analizowania;
i)jesteś inspirowany do twórczości scenicznej i poetyckiej.

Na pierwsze pytanie:
• „Czy poprzez zajęcia Koła
Teatralnego możesz rozwijać
swoje zainteresowania
czytelnicze i teatralne?”
• 8 uczniów, czyli 61 %
odpowiedziało, że „tak”,
a 5 osób, czyli 39%
zaznaczyło odpowiedź:
„raczej tak”.

Nasi uczniowie chętnie biorą
udział w „Łódzkich Spotkaniach
Pisarzy z Młodymi Czytelnikami”.
Uczniowie podczas tego typu
spotkań mają okazje poznać bliżej
twórczość współczesnych pisarzy,
którzy opowiadają nie tylko o swoim
pisaniu, ale też o bohaterach swoich
powieści oraz o tym, dlaczego
adresują swoje książki do dzieci.
Spotkania wywołują wiele emocji
wśród uczniów, o czym świadczyły
niekończące się pytania skierowane
do pisarzy. Wszyscy uczestnicy
otrzymują autografy i pamiątkowe
foldery.

Spotkania autorskie
Z panem Pawłem Wakułą
– 08.05.2015 r.

Spotkanie z Marcinem Pałaszem
W ramach IV Łódzkich Spotkań
Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
„Z książką na walizkach – Odkrywcy”
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w spotkaniu z panem Marcinem
Pałaszem. Na wizytę z pisarzem
uczniowie przygotowali prace
plastyczne do książek autorstwa
pana Marcina.
Ilustracje Wiktorii Stolarczyk z k. V b,
Krystiana Tomaszkiewicza z kl. b oraz
Michaliny Gładkiej z kl. V b zostały
zakwalifikowane do drugiego etapu
konkursu.

Licytacja książek w ramach projektu edukacyjnego
„Dzień Książki dla Afryki” realizowanego w ramach współpracy
z UNICEF
(rok szkolny 2015/2016 )

Celem projektu było zapoznanie dzieci
z tematem dostępu do edukacji na świecie,
kształtowanie wśród młodych ludzi
postawy zaangażowania społecznego
i na koniec zebranie środków finansowych
na edukację dzieci w Mali.

Uczniowie klas I-VI wykazali się olbrzymią kreatywnością i powstało
16 bardzo pomysłowych, atrakcyjnych i oryginalnych książeczek.

Książka klasy II a została wysłana do siedziby
Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, gdyż
została uznana przez jury za najciekawszą.

Udział w akcji „Narodowe Czytanie”

Redagowanie gazetki szkolnej pt.:
„Nowinki z Jedynki”
• Dzieci promują swoje
zainteresowania oraz
sami redagują artykuły
i wywiady w gazetce
znajdują się działy: kącik
humanistyczny
i matematyczny, humor,
kolorowanki, zagadki,
konkursy, relacje
z konkursów, projektów,
akcji, apeli, informacje,
ciekawostki, kącik
szachisty.

Skrzynka redakcyjna – uczniowie wrzucają
do niej swoje teksty, które chcieliby opublikować.

Udział w konkursie ogólnopolskim
„Książki naszych marzeń”
W październiku 2015 roku uczniowie
klasy Va i VI a pod opieką p. Magdaleny
Zielińskiej-Kozy oraz p. Małgorzaty
Muras wzięli udział w ogólnopolskim
konkursie pt.: „Książki naszych marzeń”
organizowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Przedmiotem konkursu było
przygotowanie filmu „Nasza szkoła
powinna dostać wymarzone książki,
bo...”. Pomimo iż, nie wygraliśmy głównej
nagrody, to otrzymaliśmy Dyplom
Ministra Edukacji Narodowej pani Joanny
Kluzik-Rostkowskiej za udział w drugiej
edycji konkursu. Co więcej film
przygotowany przez uczniów cieszy się
ogromną popularnością w Internecie,
popularyzuje czytelnictwo wśród dzieci
i młodzieży.

2) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (priorytet 3) realizowany
w Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu w roku szkolnym 2016/2017
− krótkie notatki o wybranych książkach otrzymanych w ramach programu, wyeksponowane
w bibliotece szkolnej
− przygotowanie w bibliotece szkolnej wystawy eksponującej zakupione książki
− konkurs na wykonanie plakatu: „Dzieła Henryka Sienkiewicza”
− konkurs na wykonanie albumu ciekawostek o Tadeuszu Kościuszce w oparciu o książkę: „Wielcy
Polacy. Dowódcy”
− konkurs na wykonanie portretu Tadeusza Kościuszki – patrona naszej szkoły – w oparciu
o książki: „Wielcy Polacy. Dowódcy” oraz „Encyklopedia Polski dla najmłodszych”
− wyszukiwanie informacji w pozycji: „Encyklopedia. Geografia” w celu przygotowania folderu
o Wiśle
− przygotowanie noty biograficznej na temat patronów roku 2017 (T. Kościuszki,
J. C. Korzeniowskiego, J. Piłsudskiego, A. Chmielowskiego i H. Koźmińskiego) na podstawie
pozycji: „Wielcy Polacy. Dowódcy”, „Wielcy Polacy. Pisarze”, „Wielcy Polacy XX wieku”, „Historia
sztuki. Malarstwo”
− zajęcia biblioteczne o charakterze edukacyjno-zabawowym pt.: „Przeczytaj, opowiedz i namaluj
na podstawie książki L. Carroll pt.: „Alicja w Krainie Czarów””
− „Trzy kwadranse z lekturą” – poznawanie literatury z innych krajów
− pisanie opowiadania na podstawie książki pt.: „Akademia Pana Kleksa”
− indywidualne redagowanie listu do Stasia lub Nel-bohaterów książki H. Sienkiewicza pt.:
„W pustyni i w puszczy”

Promowanie czytelnictwa
na zajęciach pozalekcyjnych
Dzielenie się wrażeniami z lektury,
wymiana spostrzeżeń i uwag, wyrażanie
własnych opinii, propagowanie
czytelnictwa wśród uczniów
i rozbudzenie motywacji do czytania –
podczas niekonwencjonalnej lekcji.

Pomysł na ciekawą lekcję

Konkurs na wykonanie plakatu:
„Dzieła Henryka Sienkiewicza”

Mikołajkowy maraton czytania w klasie VI a

Udział w akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”

Przeprowadzamy szereg akcji czytelniczych
„Starsi czytają młodszym”

Nauczyciele czytają książki dzieciom
przebywającym na świetlicy szkolnej.

W trakcie zajęć na świetlicy dzieci
starsze czytają młodszym.

Uczniowie klas IV-VI czytają uczniom klas I-III

W Szkole Podstawowej nr 1 w Łowiczu promowanie
czytelnictwa jest jednym z ważniejszych zadań.
W roku szkolnym 2016/2017 ewaluacja wewnętrzna dotyczy
wymagania: „Czytelnictwo uczniów, działania szkoły w
zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz
upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci młodzieży”.
Pytania kluczowe
1)Z jaką częstotliwością uczniowie czytają książki/prasę
w czasie wolnym?
2)Po jaki rodzaj książek/prasy uczniowie sięgają najczęściej?
3)Kto lub co ma największy wpływ na kształcenie nawyków
czytelniczych ucznia?
4)Jaka jest strategia czytania przez uczniów lektur i co
mogłoby wpłynąć na podejście do obowiązku ich czytania?
5)Czy czas pracy biblioteki szkolnej umożliwia łatwy dostęp do
niej, a stan jej wyposażenia w woluminy, czasopisma ,e-booki,
materiały edukacyjne jest wystarczający?
6)W jaki sposób nauczyciele upowszechniają czytelnictwo
wśród uczniów i które z zastosowanych metod wymagają
zintensyfikowania lub modyfikacji?

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Magdalena Tręboszka
Magdalena Zielińska-Koza

