
PROJEKT CZYTELNICZY 

Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów Szkoły Podstawowej 
 imienia rtm. Witolda Pileckiego w  Łącznie 

 

„Czytamy, słuchamy,bawimy się…” 
 

Termin realizacji IX-XII 2022r. 

 

Uczestnicy: dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I-VIII, wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice uczniów 

 

Koordynatorzy: Alicja Sienkiewicz – Gajewska, Irena Stolarczyk 

Cele projektu: 

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. 

2. Promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów. 

Cele szczegółowe: 

1. Zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę dziecięcą i młodzieżową. 

2. Poprawa stanu czytelnictwa w szkole w oparciu o księgozbiór zakupiony w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. 

3. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, 

4. Doskonalenie umiejętności językowych, 

5. Wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, 

6. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia 
własnej wartości, uczenie wartości moralnych, 

7. Zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów, 

8. Rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych, itp., 

9. Uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka. 

                                     Realizacja projektu 

Zadanie Opis zadania Sposób realizacji Osoba 
odpowiedzial
na 

Czas 
realizacji 

Uwagi 

1. 
Zapoznanie z 
projektem 
 

Przedstawienie 
projektu uczniom, 
nauczycielom i 
rodzicom -  
publikacja na stronie 
internetowej szkoły, 
na gazetce 
elektronicznej, na 
FB. 

Informacje na tablicach, 
Na ekranie przy wejściu, 
Informacje dla klas na 
godz. wych, itp. 

Alicja 
Sienkiewicz - 
Gajewska 

wrzesień  

2. 
Dzień Głośnego 

Czytania 
 
 
 
 

- „Czytanie na 
dywanie „ – 
uczniowie klas 
starszych czytają 
młodszym dzieciom, 
( długa przerwa,  
świetlica szkolna, 
biblioteka)  
 

Uczniowie klas starszych 
czytają młodszym 
uczniom wg ustalonego 
harmonogramu. 
 
 
 

I. Stolarczyk,  
nauczyciele 
klas 0-III 

28-29 
września 
2022r. - długa 
przerwa 
Od 
30.09.2022r. – 
czytanie 
młodszym 
uczniom na 
korytarzu 

 



szkolnym – 
kącik 
czytelniczy 
„Czytamy z 
Kajtkiem” 

3 . 
Miesiąc 
Bibliotek 
Szkolnych 
 pod hasłem 
„Czytanie dla 

Pokoju” 
IV-VIII 

1.Pogadanki 
wychowawcze    o 
tolerancji w klasach 
I-VIII 
 
2. „Czytelnicze 

przerwy „ - czytanie 
fragmentów książek 
w wyznaczonych 
miejscach w szkole      
( uczniowie klas 
starszych czytają 
młodszym dzieciom 
z klas I-III) 
3.”Czytelnicze 
poranki dla 
przedszkolaków” 
( chętni uczniowie 
klas starszych czytają 
przedszkolakom w 
klasach w 
wyznaczonych przez 
opiekunów dniach i 
godzinach) 
  
 
(Książki o wojnie, 
Książki o tolerancji  
Książki o patronie…) 
 
 
 
4. „Słowem 
malowane” konkurs 
plastyczny 
inspirowany 
twórczością Marii 
Konopnickiej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. „Przyłapani na 
czytaniu” –  
konkurs 
fotograficzny dla 

Pogadanki w klasach 
podczas zajęć z 
wychowawcą. 
 
Uczniowie klas starszych 
czytają  uczniom  klas I-
III wg ustalonego 
harmonogramu. 
 
 
 
 
Uczniowie klas starszych 
czytają  dzieciom z 
oddziałów 
przedszkolnych  wg 
ustalonego 
harmonogramu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie prac 
plastycznych na  lekcjach  
plastyki i na zajęciach 
plastycznych w klasach 
młodszych), 
przygotowanie prac do 
konkursu, zakupienie 
nagród dla laureatów ze 
środków pozyskanych w 
ramach NPRCZ. 
Przesłanie 2 wybranych 
prac plastycznych na 
Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Słowem 
malowane” do Miejskiej 
Biblioteki Pedagogicznej 
w Lidzbarku 
Warmińskim. 
 
 
Wykonanie fotografii 
uczniów  czytających 
książki w różnych 
okolicznościach 

Wychowawcy 
klas 
 0-VIII 
 
 
 
A.Sienkiewicz 
– Gajewska 
I. Stolarczyk, 
nauczyciele 
dyżurujący 
 
 
 
 
I. Stolarczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.Sienkiewicz 
– Gajewska, I. 
Stolarczyk,  
Nauczyciele 
klas 
 0-III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 
Sienkiewicz – 
Gajewska,  
Uczniowie 

 
Październik 
2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 20 
października 
2022r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik  
2022r. 
 

 



klas  IV-VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Konkurs „ E-book 

dla malucha” –  
Klasy IV-VIII  + 
okładka płyty 
 
 

szkolnych, wyłonienie 
laureatów, zakup nagród, 
dyplomów, 
przygotowanie wystawy 
fotografii pt. „Przyłapani 
na czytaniu” w czytelni 
biblioteki szkolnej. 
 
 
 
Nagranie e-booka dla 
najmłodszych uczniów na 
podstawie wybranej 
książki zakupionej ze 
środków NPRCZ, 
wykonanie okładki płyty, 
udział w konkursie, zakup 
nagród i dyplomów. 
Umieszczenie nagrań na 
stronie internetowej 
szkoły w zakładce 
„Wieści z biblioteki” 

klasy IV - 
VIII,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy 
klas IV-VIII,  
Nauczyciele j. 
polskiego, 
I. Stolarczyk, 
A. 
Sienkiewicz – 
Gajewska 

4. 
Dzień Postaci z 
Bajek  

Konkurs na 
przebranie za 
postać literacką dla 
uczniów klas I-III 
 
 

Wykonanie fotografii 
przedstawiającej dziecko 
w przebraniu za wybraną 
postać literacką, 
przesłanie na konkurs, 
zakup nagród i 
dyplomów, wykonanie 
wystawy fotograficznej na 
korytarzu szkolnym lub 
fotorelacja w mediach 
szkolnych. 
 
 
 

Nauczyciele, 
rodzice klas I-
III, 
I. Stolarczyk 
 

Listopad 
2022r. 
 

 

6. 
„Mikołajkowe 
świętowanie” 

Głośne czytanie 
fragmentów książek 
Astrid Lindgren dla 
uczniów klas I-III 
przez zaproszonych 
gości w czytelni 
biblioteki szkolnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie gości do 
głośnego czytania, 
przygotowanie literatury, 
ustalenie harmonogramu 
spotkań w czytelni 
biblioteki szkolnej, 
wystawa książek o 
tematyce  świątecznej, 
gazetka o Astrid 
Lindgren, 
wystawa prac 
plastycznych 
inspirowanych lekturą. 
 

A. 
Sienkiewicz – 
Gajewska, I, 
Stolarczyk we 
współpracy z 
nauczycielkam
i I-III. 

6 grudnia 
2022r.  
 
 
 
 

 

7. Zakończenie 
projektu 

Podsumowanie prac, 
opracowanie 
sprawozdania 
końcowego, 
zapoznanie rodziców 
i społeczność lokalną 

Sprawozdanie na stronie 
internetowej szkoły i w 
innych mediach 
szkolnych oraz lokalnych. 

A. 
Sienkiewicz – 
Gajewska, I. 
Stolarczyk 

15 grudnia 
2022r. 

 



z wynikami 
kilkumiesięcznej 
pracy. 

 

 

Opracowanie: Irena Stolarczyk, Alicja Sienkiewicz - Gajewska 


