PROJEKT CZYTELNICZY
PT. KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ
Czas realizacji: 1kwiecień – 15 maj 2016 r.
Założenia projektu:
Cele ogólne:
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
- motywowanie uczniów do czytania;
- kształcenie wrażliwości czytelniczej;
- rozbudzanie ciekawości ucznia;
- zmotywowanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- podejmuje częściej z własnej inicjatywy czytanie książek;
- formułuje opinie o książce za pomocą odpowiedniego słownictwa;
- potrafi odszukać książkę w zasobach bibliotecznych posługując się spisem
alfabetycznym;
- wskazuje wybranych autorów książek dla dzieci i młodzieży;
- doskonali umiejętność dyskusji i inne kompetencje komunikacyjne;
- planuje, organizuje i ocenia własne działania;
- poszukuje i selekcjonuje zebrany materiał;
Metody:
- poszukujące i problemowe /dyskusja, wywiad/
- praktycznego działania: czyta
Formy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni
Termin

1.

Zapoznanie
uczniów z
projektem ,
sposobem
realizacji, oceną

KLASY : I -VI
„Książki naszych marzeń”
Informacje w bibliotece
Informacje na „gazetce”
bibliotecznej

Biblioteka
I tydzień (kwiecień

2.

Klasowe kąciki
czytelnicze:
„Kącik mola
książkowego”

Przygotowanie kącików
czytelniczych , gazetka
tematyczna.

Przez cały czas
uczniowie klas I –III
IV – VI

3.

Złota lista książek –

Każda klasa II- VI wybiera

Wychowawcy klas II –VI

L.p.

głosowanie w klasie

najciekawszą ,
najpopularniejsza książkę
– taka, która jest dla Nich
bestsellerem czytelniczym.
Jedna osoba mogła podać
tylko jedną pozycję. Dzięki
głosowaniu wyłonimy
książki, które są przebojami
czytelniczymi wśród
uczniów klas II, III,
IV, V i VI naszej szkoły.

Biblioteka
II tydzień kwietnia

Ilustracji do
„przebojów
czytelniczych”

Wykonanie ilustracji do
przebojów czytelniczych w
każdej klasie

Wychowawcy klas IV –VI

5.

Cykl czytelniczy dla
dzieci świetlicowych
i projekt okładki do
książki

Nauczyciele, n-le
bibliotekarze czytają
dzieciom świetlicowym

Nauczyciele,
n-le bibliotekarze
kwiecień

6.

Wycieczki
tematyczne

Warsztaty, lekcje
biblioteczne w MBP- klasy
I- VI, świetlica

7.

Mamo, Tato,
poczytaj mi. Proszę.

Rodzice czytają, dzieci
słuchają.
Wychowawcy w klasach IIII zapraszają rodziców na
10 minutowe czytanie na
lekcję ,…..

Wychowawcy klas ,
Biblioteka
w czasie trwania projektu
Wychowawcy klas I-III

4.

Wykonanie zakładki
do czytanej książki

8.

Książkowe chmury
wyrazowe

9.

Przygotowanie i
przeprowadzenie
ślubowania uczniów
klas pierwszych na
czytelników,

10. Podsumowanie i
ocena projektu

Stworzenie przez dzieci
chmur wyrazowych
tematyczne związanych z
czytelnictwem
Ślubowanie –
przygotowanie krótkiego
przedstawienia

Ocena wykonanych
zadań, nagrody

III tydzień kwietnia

Nauczyciele poloniści
I tydzień maja
Biblioteka
Kwiecień

Biblioteka , nauczyciele
poloniści
21.05.2016

PUNKTACJA
Zadanie

Termin

pkt

1.

Klasowe kąciki
czytelnicze:
„Kącik mola
książkowego”

ocena co tydzień

0-5 pkt

2.

Ilustracji do „przebojów
czytelniczych”
Cykl czytelniczy dla dzieci
świetlicowych i projekt okładki do
książki
Mamo, Tato, poczytaj mi. Proszę.

do 31 kwietnia

0-5 pkt

do 31 kwietnia

0 – 5 pkt

do 10 maja

0 – 5 pkt

I tydzień maja
15 maja

0 – 5 pkt

3.
4.

5.
6.

Wykonanie zakładki do czytanej
książki
Książkowe chmury wyrazowe

Podsumowanie i
ocena projektu

