
PROJEKT EDUKACYJNY 

w Szkole Podstawowej nr 19 

im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie 

 

TYTUŁ PROJEKTU:  

CZYTANIE TO PRZYJEMNOŚĆ I ZABAWA 
 

ZADANIA  

• zapoznanie się uczniów klas I – VI oraz oddziałów przedszkolnych z wybranymi pozycjami 

z listy książek zakupionych w ramach programu „Książki naszych marzeń”, 

• zareklamowanie wybranej lektury pozostałym członkom społeczności szkolnej oraz rodzicom, 

• propagowanie czytelnictwa. 

 

CELE: 

• poprawienie stanu czytelnictwa w szkole, 

• popularyzowanie nowych pozycji książkowych zakupionych w ramach projektu Książki 

Naszych Marzeń, 

• wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu, 

• podkreślanie wartości książki w życiu człowieka i jej wpływu na naszą wyobraźnię, rozwój 

i emocje, 

• doskonalenie umiejętności językowych, 

• wyrabianie umiejętności planowania działań, 

• rozwijanie kompetencji pracy w zespole. 

 

ROZMIAR PROJEKTU: 

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie 

we wszystkich klasach i grupach przedszkolnych. 

 

PLANOWANY CZAS: 

II – VI 2016 roku 

 

ZASOBY: 

• nauczyciele: wszyscy wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, zajęć technicznych, 

plastyki i bibliotekarze, 

• uczniowie: wszyscy wychowankowie placówki. 

 

ŚRODKI I MATERIAŁY: 

• książki zakupione w ramach projektu Książki Naszych Marzeń, 

• materiały plastyczne, 

• inne materiały w zależności od potrzeb i pomysłów klas. 



PLAN I SPOSOBY REALIZACJI: 

TERMIN DZIAŁANIA SPOSÓB 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNI 

I/II Wybór książek zajęcia 

z wychowawcą 

wychowawcy, zespoły 

klasowe 

II/III Zapoznanie się z treścią książek 

i ich bohaterami 

zajęcia 

z wychowawcą, 

j. polski, 

samodzielna praca 

uczniów 

wychowawcy, poloniści, 

uczniowie 

III/IV Wybór Klasowego Mistrza 

Pięknego Czytania 

j. polski poloniści, wychowawcy 

klas I-III 

III/IV Wykonanie prac plastycznych 

dotyczących przeczytanych 

w ramach projektu książek 

plastyka, zajęcia 

wychowania 

przedszkolnego, 

zajęcia edukacji 

wczesnoszkolnej 

nauczyciele plastyki, 

wychowawcy grup 

przedszkolnych i klas I-III 

11 IV • Wystawa prac plastycznych 

oraz rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego, 

• Szkolny Konkurs „Mistrz 

Pięknego Czytania” (na 

dwóch poziomach: klasy I-III 

i IV-VI) 

Szkolne obchody 

Międzynarodowego 

Dnia Książki dla 

Dzieci 

wszyscy nauczyciele 

i uczniowie szkoły 

IV/ V Wykonanie rekwizytów i strojów 

związanych z treścią poznanych 

książek  

zajęcia 

z wychowawcą, 

zajęcia wychowania 

przedszkolnego, 

zajęcia edukacji 

wczesnoszkolnej, 

technika 

wychowawcy 

i nauczyciele techniki 

IV/ V Przygotowanie haseł 

reklamowych, wierszyków, 

scenek lub piosenek 

reklamujących wybraną książkę 

zajęcia 

z wychowawcą, 

zajęcia wychowania 

przedszkolnego, 

zajęcia edukacji 

wczesnoszkolnej, 

j. polski 

wychowawcy i poloniści 

VI Piknik Rodzinny 

Podsumowanie projektu: 

Czytanie to przyjemność 

i zabawa: 

• prezentacja pracy zespołów 

klasowych 

• wybór najciekawszej 

prezentacji 

Piknik rodzinny wszyscy nauczyciele 

i uczniowie szkoły oraz 

rodzice 

 

 


