
PROJEKT EDUKACYJNY klas I-III 

„Wkręceni w czytanie” 
 

WSTĘP 

 

    „Wkręceni w czytanie” to projekt z zakresu edukacji polonistycznej skierowany w roku 

szkolnym 2019/2020 do uczniów klas I-III Zespołu Szkół w Barcinie.  

     Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak 

najwcześniej. W Polsce systematycznie maleje liczba aktywnych czytelników. Fakt, że dzieci 

mało czytają, przekłada się na ubożenie słownictwa uczniów, nieumiejętność wyrażania 

własnych myśli i sądów, dlatego istotne jest zachęcenie do czytania i wypracowania nawyków 

czytelniczych. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi 

być pobudzone przez inne osoby. 

 

I ETAP- planowanie projektu  

 

 1.Temat projektu: „Wkręceni w czytanie”. 

 

 2.Formy pracy podczas projektu: zespołowa, grupowa, indywidualna. 

 

 3.Autorzy projektu:- nauczyciele klas 1-3. 

 

 4.Odbiorcy projektu: dzieci z klas 1-3 oraz ich rodzice. 

  

 5.Termin projektu: X 2019 – VI 2020. 

 

 6. Rodzaj projektu: projekt realizacji programu wychowawczego. 

 

7.Forma prezentacji: scenki teatralne, wystawa prac, dzienniczek ciekawej  książki, lapbooki 

i prace dzieci wykonane dowolną techniką. 

 

8. Cel główny projektu: Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania 

po wartościowe dzieła literatury dziecięcej. 

 

Cele szczegółowe: 

 zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę dziecięcą, 

 przygotowanie    do    poszukiwania    potrzebnych   informacji   i   materiałów              z 

wykorzystaniem różnych źródeł, w tym Internetu, 

 odpowiedzialne korzystanie z TIK, 

 doskonalenie umiejętności językowych i ortograficznych, 

 rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, literackich, 

 wzbogacenie słownictwa, wiedzy ogólnej,  

 wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, 

 wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury dziecięcej,  rozwijanie 

wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć, 

 rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej, 

 kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego 

sięgania po książkę, 



 kształcenie umiejętności argumentowania, 

 integracja wewnątrzszkolna,  

 rozwijanie współpracy z rodzicami. 

 

II ETAP- realizacja projektu 

 

Zadania dla poszczególnych klas – instrukcje: 

 

Grupa Zadania Termin Odpowiedzialni 

Klasy II-III Zadanie I 

Weekendowe czytanie.  

Minimum raz w wybranym dniu 

weekendu, w domu dziecko głośno 

czyta przez 10 -15 minut.  Rodzic 

potwierdza podpisem. Dziecko może 

także słuchać książki czytanej przez 

dorosłego. 

 

     X - V 

O. Nowicka 

A. Rzepka 

A. Błażejewska 

J.  Gołębiewska 

A. Baczyńska 

E. Wojtkowiak 

R. Dziurzyńska 

E. Rydlewska 

M. Błaszak 

E. Żak 

E. Pałecka 

Klasy I-III Zadanie II 

Wspólne czytanie. 

Raz w miesiącu nauczyciel lub 

zaproszony gość głośno czyta             w 

klasie przez 10 minut wybraną przez 

dzieci książkę - wystawki poświęcone 

wybranym pozycjom        i twórcom 

literatury dziecięcej. 

 

      X - V 

 

          j.w. 

Klasy I Zadanie III 

Stajemy się czytelnikami biblioteki. 

-uroczyste pasowanie                        

na czytelników, 

 - poznanie regulaminu korzystania      

z biblioteki,  

- wypożyczenie pierwszej książki.  

 

 

        XII 

 

Nauczyciele klas I, 

bibliotekarki 

Klasy I-III Zadanie IV 

Karnawałowy bal przebierańców klas 

I-III inspirowany postaciami        z 

książek dla dzieci. 

         II O. Nowicka 

A. Rzepka 

A. Błażejewska 

J.  Gołębiewska 

A. Baczyńska 

E. Wojtkowiak 

R. Dziurzyńska 

E. Rydlewska 

M. Błaszak 

E. Żak 

E. Pałecka 

Klasy I-III Zadanie V  

Dzienniczek ciekawej książki. 

 

        V 

 

Dzieci i rodzice 



 Dzieci samodzielnie lub z pomocą 

rodziców czytają minimum 2 książki, 

w swoim dzienniczku wykonują 

ilustrację i w kilku zdaniach 

uzasadniają wybór książki, zachęca-

jąc innych do jej przeczytania. 

 Wystawka dzienniczków, 

lapbooków (dzieci samodzielnie 

wybierają sposób wykonania pracy, 

chętni mogą ją wykonać z wyko-

rzystaniem programów komputero -

wych). 

 

Klasy I-III Zadanie VI  

Scenki teatralne.  

- klasowa prezentacja wybranej 

książki, wiersza, autora wg planu 

nauczyciela,  

- publiczne prezentacje scenek        

przez dzieci. 

 

wg 

harmonogramu 

O. Nowicka 

A. Rzepka 

A. Błażejewska 

J.  Gołębiewska 

A. Baczyńska 

E. Wojtkowiak 

R. Dziurzyńska 

E. Rydlewska 

M. Błaszak 

E. Żak 

E. Pałecka 

Klasy I-III Zadanie VII  

Spotkanie z autorem. 

 Zaproszenie p. Zofii Jesionowskiej. 

Zapoznanie dzieci  z twórczością 

gościa. Wykonanie ilustracji 

związanej z jej twórczością. 

 

        IV 

         

           j.w. 

Klasy I-III Zadania VIII 

Lekcje w bibliotece. 

Systematyczny udział dzieci              

w lekcjach bibliotecznych                    

i zajęciach organizowanych            

przez Bibliotekę Publiczną Miasta      

i Gminy Barcin. 

 

      X - V 

 

Wychowawcy klas 

we współpracy z 

pracownikami 

szkolnej biblioteki 

oraz Biblioteki 

Publicznej Miasta i 

Gminy Barcin  

Klasy I-III Zadanie IX 

1 czerwca -Piknikowe czytanie. 

Podsumowanie projektu, wspólne 

czytanie książek przez nauczycieli, 

rodziców i chętne dzieci.   

 

 

       1 VI 

O. Nowicka 

A. Rzepka 

A. Błażejewska 

J.  Gołębiewska 

A. Baczyńska 

E. Wojtkowiak 

R. Dziurzyńska 

E. Rydlewska 

M. Błaszak 

E. Żak 

E. Pałecka 

 



  

ETAP III- realizacja 

 

Czas realizacji 8 miesięcy. Uczniowie z poszczególnych klas pracują zgodnie z zadaniami.     W 

czerwcu z okazji Dnia Dziecka odbędzie się podsumowanie projektu. 

 

ETAP IV- prezentacja  

 

Projekt zrealizowany jest w formie:  

1. Wspólnego czytania.  

2. Prezentacji scenek  teatralnych. 

3. Spotkania z autorem. 

4. Własnej twórczości. 

 

 

ETAP V – ocena realizacji projektu  

 

Projekt jest otwarty. Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu 

realizacji projektu. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane              do 

wprowadzenia zmian. Narzędzia służące ewaluacji to: rozmowy z uczniami i rodzicami, ankieta 

dla rodziców, piramidki czytelnicze, prace  plastyczne oraz statystyki wypożyczeń           w 

bibliotece szkolnej. 

 

 


