DZIAŁANIA
działania

lp.
1.

Kontynuacja programu Znam – polecam.

klasy

termin

Cała szkoła

W holu, na tablicy, będzie można wpisać tytuły książek, które polecamy – tym razem –
zestawienie będzie podzielone tematycznie:
Literatura
Nauki matematyczno-przyrodnicze.

Poza tym – jak w roku ubiegłym - gazetki ścienne promujące czytanie, prezentacje
multimedialne na monitorze przy wejściu szkoły, na drzwiach biblioteki i w holu szkoły.
Koszulki z materiałami dla rodziców na temat korzyści płynących z czytania dzieciom,
informacje o imprezach czytelniczych Poznania.
2.

Polska mapa baśni i legend – kontynuacja cyklu warsztatów literacko - plastycznych dla
uczniów klas0-3 – zajęcia
w bibliotece szkolnej

0-3 SP

raz w miesiącu

3.

„Czy wiesz, że…” – comiesięczy wybór pisarza- jubilata, któremu

biblioteka

raz w miesiącu

poświęcona jest wystawka Uczniowie chętnie korzystają
z wyeksponowanych na regałach czy stołach książek.
4.

Starsi – młodszym. Szóstoklasiści czytają swoim podopiecznym

6, 1, 0

raz w miesiącu

5.

Głośne czytanie wybranej powieści w języku angielskim

1-3 gim

cyklicznie

6.

Z baśnią i legendą przez kontynenty – cykl warsztatów literacko – plastycznych –

0-3 SP

cyklicznie
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dla uczniów klas 0-3 – zajęcia świetlicowe
7.

Czytamy w klasie – lista lektur w załączniku

Wybrane klasy

raz w tygodniu

8.

Mądre bajki z całego świata –

0-4 SP

cały rok

szkoła
podstawowa

raz w miesiącu,
ostatni tydzień

10. W roli introligatorów. Tworzymy okładki. – warsztaty w Bibliotece Uniwersyteckiej

4c, 4d SP

29 września

11. Co to jest książka i ekslibris. Na języku polskim uczniowie dowiadują się, czym jest. Na lekcji
plastyki, zaj. komputerowych projektują własne ekslibrysy

4SP

12. Moja wymarzona książka – tworzymy własne książki

4 SP

październik/listop
ad

13. Czytelnicza mapa świata

3-7 i gim.

Cały rok

14. Lekcje wychowawcze, poświęcone dyskusji: Dlaczego warto czytać. Wypisanie argumentów
i umieszczenie ich na gazetkach klasowych

cała szkoła

październik/
listopad

15. Spotkanie z Andrzejem Szmalem, poetą, fotografikiem

6-7

13 listopada

Uczniowie słuchają bajek na lekcji, następnie dyskutują.
http://kulczykfoundation.org.pl/bajki
9.

Książka mojego dzieciństwa – zaproszeni rodzice czytają dzieciom

zaj. komputerowe

16. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych: gazetki tematyczne, nowości czytelnicze,
także prezentacja nowinek z zaprzyjaźnionych bibliotek – tablica przy bibliotece, monitor w
holu szkoły

1. półrocze

24 października
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17. Warsztaty w Bibliotece Raczyńskich – filia 59

3 SP

raz w roku

18. Escape room

6-7

raz w półroczu

19. Spotkanie z pisarzem – Aneta Kołat

1-3 SP

2.półrocze

20. Pasowanie na czytelnika – legitymacja pożeracza książek

1

listopad

0

marzec

21. Turniej recytatorski „O złoty liść Dębinki” – Jestem Polakiem, Europejczykiem

1-6 SP

21 listopada

22. Wieczór z książką pt. Dzień pluszowego misia w Dębince

0-3 SP

24 listopada,
godz. 18.00-21.00

23. Jak powstaje książka– cykl spotkań z:
- pisarzem/poetą
- redaktorem
- ilustratorem
- wydawcą
Podsumowaniem może być stworzenie klasowej książki

4-7 SP i gim

W ramach
możliwości
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24. Czytanie wigilijne

SP i gim

grudzień

25. Tworzymy książkę klas 1-3 SP

Uczniowie EW

cały rok

26. Popołudnie z baśnią – uczniowie pięknie czytają swoją ulubioną baśń – przy herbatce i
ciasteczku. Odpowiedni ubiór… Może zaproszą rodziców?

4 SP

Styczeń/luty

27. Spotkanie z L. Marzec na temat twórczości K. Iłłakowiczówny

6, 7, II, III

Styczeń/luty

28. Zapraszam Cię na herbatkę – głośne czytanie fragmentów Opowieści z Narnii z podziałem na
role

4 SP

styczeń/ luty

29. Spotkanie z pisarka, Weroniką Kurosz i aktorem, Andrzejem Niemytem

SP

30 stycznia:

2

godz. 9.20-10.30

4a, 4b

godz. 10.40-12.00

4c, 4d

godz. 12.10-13.30

Każda klasa dopisuje jeden rozdział do wspólnej publikacji.

30. W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zostanie zorganizowany konkurs Cała szkoła
frazeologiczny Twardy orzech do zgryzienia dla uczniów klas 4-6; warsztaty kulinarne potraw
regionalnych, spotkania, warsztaty

21 lutego –
przeniesiony na 1
lutego w związku
z feriami.

31. Czy książkę można wypić i zjeść? Warsztaty w Bibliotece Uniwersyteckiej

12. 13 i 26
kwietnia,

3 SP

5 SP

27 kwietnia
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32. Ręką pisane… czyli opowieść o tym, jak powstawały książki w średniowieczu. Warsztaty w 4 SP
BU

8 lutego, godz.
10.00 i 11.00

33. Światowy Dzień Poezji

Cała szkoła

marzec

34. Sztuka pamięci w Polsce przełomu XV i XVI wieku oraz jej miejsce w kulturze.- warsztaty w BU

IIIgim.

8 marca, godz.
11.30

II gim.

35. Akcja propagująca czytanie
czytania.

na Dębcu. Uczniowie rozdają ulotki zachęcające do 4-7 i gim.

36. Prezentacje, w ramach lekcji języka polskiego,

15 marca, godz.
11.30

21 marca

4-6 SP

języka angielskiego,

kwiecień

języka hiszpańskiego
języka niemieckiego,
w kl. 4-6 „Znalazłem książkę moich marzeń". Zespół klasowy może oceniać prezentujących
37. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – wystawy, gazetki, czytanie fragmentów utworów
dla dzieci

Cała szkoła

4 kwietnia
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38. Jak powstaje czasopismo - warsztaty w Bibliotece Uniwersyteckiej

6 SP

19 kwietnia,
godz. 11.00

7 SP

20 kwietnia,
godz. 11.00

39. Jak powstaje komiks - warsztaty w Bibliotece Uniwersyteckiej

4 SP

15 maja

40. Ilustrujemy wybrane książki

cała szkoła

cały rok

41. Tworzymy gry planszowe, karty do gry – jako dodatki do lektur

4-7 i gim.

cały rok

42. W ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

biblioteka

kwiecień

SP

czerwiec, okolice
Dnia talentów

wystawka najbardziej poczytnych książek dla dzieci, głośne czytanie ich fragmentów, po
lekcjach dzieci klas 4-6 opowiadają o swojej ulubionej książce z dzieciństwa - akcja
rozpropagowana będzie na plakacie na drzwiach biblioteki, tablicy informacyjnej przed pokojem
nauczycielskim, monitorze
w holu szkoły i na stronie internetowej

Coroczny konkurs błyskawiczny dotyczący książek i biblioteki.

43. Wystawa książek, które powstały w klasach w ramach różnych przedmiotów

