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Wstęp 

W czasach współczesnych w domach dominuje telewizja i komputer.  Mimo, że książka 

została odsunięta na dalszy plan nadal jest najważniejszym środkiem w dziedzinie 

przekazywania wiedzy.  

 Kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólna troską nauczycieli 

i rodziców. Tylko wspólna praca szkoły i rodziny przyniesie pożądany efekt w postaci 

dojrzałego czytelnika.  

 Nadrzędnym celem kształcenia na etapie nauczania początkowego jest wspomaganie 

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Dokonuje się ono poprzez kształtowanie u 

ucznia różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków tak, by był on przygotowany na 

miarę swoich możliwości do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą lub do roli 

ucznia, do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania działań z 

różnych obszarów działalności człowieka, a także do uczenia się na dalszych etapach 

kształcenia. 

  

Stały kontakt z książką i biblioteką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, 

umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycie estetyczne i emocjonalne. 

Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.  

 

Założenia programowe: 

 rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa 

literatury pięknej;  

 wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia (dziecka);  

 

 wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim w 

treściach na określony temat;  

 dostosowanie treści do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb 

wszystkich wychowanków 

 stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby – pobudzanie do 

twórczej aktywności;  

 włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom; 

 nawiązanie współpracy z logopedą szkolnym.  

 

Cele edukacyjne programu: 

 rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, słuchanie ze 

zrozumieniem);  

 zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej;  

 zdobywanie wiedzy; 



 przekazywanie wartości i norm społecznych 

 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wierszy, baśni, opowiadań, powieści;  

 recytowanie wierszy i prozy;  

 zabawy i gry dramowe;  

 kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, korzystanie z 

biblioteki , czytelni, zbiorów własnych dzieci;  

 wyrabianie postawy poszanowania księgozbioru;  

 stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie potrzeby kontaktu z 

książką;  

 poznanie pracy bibliotekarza;  

 poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką;  

 wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym 

 stwarzanie okazji i stymulowanie do korygowania wad wymowy; 

 rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 kształtowanie poczucia estetyki; 

 ćwiczenia dokładności, staranności w pracy; 

 rozwijanie wyobraźni; 

 zaangażowanie rodziców do czytania książek w szkole i w domu; 

 

 

Powyższe cele będą realizowane przez: 

 wspólne czytanie książek i czasopism dziecięcych w klasach, w bibliotece szkolnej, 

podczas imprez i uroczystości czytelniczych ; 

 konkursy czytania organizowane przez bibliotekę szkolną; 

 konkurs czytelniczy w klasie drugiej i trzeciej; 

 czytanie przedszkolakom 

  czytanie przez starszych uczniów młodszym; 

 czytanie przez innych pracowników szkoły, nie tylko nauczycieli; 

  zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką 

            elementy dramy w pracy z książką; 

 

  ilustrowanie przeczytanych książek; 

  wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik; 



  udział w konkursach plastycznych związanych z książką 

  korzystanie z czytelni i wypożyczalni bibliotecznej;; 

 samodzielne tworzenie książek; 

 organizowanie kącików tematycznych z literatury dziecięcej, czasopismami, 

albumami, itp.; 

 wystawki poświęcone wybranym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej;  

 

 

 

Oczekiwane osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu: 

Uczeń  powinien: 

 uważnie słuchać prezentowanej treść utworu;  

 ciekawie opowiadać wybrany fragment utworu;  

 dokonać adekwatnej ilustracji do tekstu; ułożyć książeczkę obrazkową;  

 wczuć się w rolę bohaterów utworów i przedstawić ich za pomocą mimiki, ruchu i 

gestu;  

 ułożyć historyjkę obrazkową w kolejności występowania wydarzeń;  

 znać wybrane postacie autorów literatury dziecięcej;  

 zaprezentować ulubioną książkę;  

 szanować udostępnione pozycje z księgozbioru;  

 zaprojektować i wykonać zakładkę, okładkę;  

 znać i stosować regulamin biblioteki, czytelni szkolnej oraz miejskiej; szanować 

książki i dokumenty biblioteczne;  

 właściwie zachowywać się podczas korzystania z czytelni i bibliotek;  

 samodzielnie dokonać wyboru i wypożyczenia książek;  

 wykorzystywać zbiory biblioteczne jako źródło potrzebnych informacji;  

 

Ewaluacja 

Ewaluacja ta zostanie przeprowadzona poprzez: 

 ankiety dla uczniów  

  ankiety dla rodziców 

 ankiety dla nauczycieli 

Ankiety zostaną przeprowadzone na koniec roku szkolnego. 

 

 

 



 

Harmonogram imprez czytelniczych: 

 
Wrzesień 

 

Pożegnanie lata - ,, Warto czytać” – przemarsz miłośników książek ulicami wsi Strzygi. 

 

Spotkanie z pisarzem Marcinem Pałaszem. 

 

Październik 
 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie klas starszych jako 

wolontariusze, podczas dużej przerwy odwiedzają punkt przedszkolny i oddział przedszkolny 

( zerówkę). Tam czytają im książki. 

 

Święto Edukacji Narodowej pod hasłem ,, Lektury naszych nauczycieli” – quiz na temat 

lektur przeprowadzony przez uczniów z udziałem nauczycieli.    

 

Listopad 

 

Zaduszki literackie z panem Andersenem. – wychowawcy w klasach czytają ,,Baśnie 

Andersena”.   

 

Patriotyczna biesiada literacka  z gąską z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.  

Grudzień 
 

Impreza czytelnicza pt.  „Mikołajki z Mikołajkiem” kl. IV – VI, „Bajki na Mikołajki” kl. I - 

III.   – w klasach pod kierunkiem wychowawców. 

 

Zima z książką” - impreza czytelnicza z udziałem uczniów, rodziców, gości. 

 

Harmonogram imprezy: 

 

1. Przegląd kolęd i pastorałek oraz poezji religijnej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 

2. Kącik gastronomiczny – sprzedaż ciast, kawy, herbaty – cel: zakup książek do 

biblioteki szkolnej. 

3. Warsztaty dla rodziców pt.: „Książka w życiu dziecka” 

4. Kiermasz ozdób świątecznych. 

  

 

 

Styczeń 
 

Impreza czytelnicza pt.  „Karnawał literatury dziecięcej” kl. I – VI.  

 

Organizator: biblioteka szkolna, SU, wychowawcy. 

 

Luty 

 

Impreza czytelnicza pt.  „Miłość niejedno ma imię” kl. I - VI.  W klasach pod kierunkiem 



wychowawców odbywać się będą ,, Walentynki literackie”. 

 

Paweł Beręsewicz „Jak zakochałem Kaśkę  

Kwiatek”, Hanna Ożogowska „ Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek” 

 

 

Marzec 
 

Impreza czytelnicza pt.  „Wiosna z książką” kl. IV – VI, kl. I - III.   

 

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. 

 

Kwiecień 

 

Impreza czytelnicza pt.  „Czytam, więc zdrowo jem” kl. I - VI.  – Literackie warsztaty 

kulinarne. 

 

- kiermasz wielkanocny 

 

Maj  

 

Impreza czytelnicza pt.  „ Stop dyskryminacji ” kl. IV – VI, kl. I - III.   

 

Uczniowie w klasach pod kierunkiem wychowawców czytają książki na temat dyskryminacji, 

tolerancji. 

 

 

Patriotyczna majówka z książką -   

 

Wspólne odśpiewanie hymnu.  

Występ chóru szkolnego - ,, Z pieśnią patriotyczną na ustach” 

Tworzenie żywej flagi.  

Czytanie utworów o tematyce patriotycznej w klasach ( legendy, fragmenty powieści o wojnie 

i odzyskaniu niepodległości) – wychowawcy klas. 

 

Czerwiec  
 

Piknik czytelniczy 

 

Ewaluacja 

Wartość przedsięwzięcia, jakim jest niniejszy program, można będzie oceniać w trakcie jego 

realizacji. Dlatego też konieczna i zasadna wydaje się być ewaluacja bieżąca. Proces ten 

pomoże podjąć decyzję o modyfikacji programu, jego kontynuacji czy potrzebie zmiany. 

Pozwoli też na określenie, na ile cele, zakładane przy tworzeniu programu zastały 

zrealizowane w trakcie jego wdrażania, na ile trzeba je dostosowywać do bieżącej sytuacji, 

możliwości czy potrzeb użytkowników biblioteki. 

Ewaluacja, podobnie jak sam program pójść ma w trzech kierunkach, do trzech głównych 

grup użytkowników biblioteki szkolnej: uczniów, rodziców i nauczycieli. Służyć jej mają 

ankiety skierowane właśnie do uczniów, rodziców i nauczycieli. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta dla uczniów 

Drogi Uczniu! Ankieta, którą masz przed sobą, jest całkowicie anonimowa. Jej celem jest 

zbadanie pracy biblioteki w ostatnim czasie i Twojego z niej korzystania. 

We wszystkich okienkach, przy których odpowiedzi wydają Ci się bliskie, postaw x. 

1. Jakie formy pracy biblioteki zauważyłeś/łaś w bieżącym roku szkolnym?  

 gazetki  

 "Kącik nowości"  

 konkursy czytelnicze i inne  

 kiermasze  

 zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej (zajęcia biblioteczne)  

 "Klub Przyjaciół Biblioteki"  - wolontariusze pracujący w bibliotece 

 imprezy czytelnicze 

 inne 

jakie?...............................................................................  

2. W których formach pracy biblioteki brałeś/łaś czynny udział lub je 

przygotowywałaś/łaś?  

 gazetki  

 "Kącik nowości"  

 konkursy czytelnicze i inne  



 kiermasze  

 zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej (zajęcia biblioteczne)  

 "Klub Przyjaciół Biblioteki" 

 imprezy czytelnicze  

 inne 

jakie?...............................................................................  

3. Po jaką nową książkę sięgnąłeś/łaś w bibliotece szkolnej?  

 przygodową  

 fantastyczną  

 humorystyczną  

 o sporcie  

 przyrodniczą  

 wojenną  

 inną 

jaką?.............................................................................................  

 historyczną  

 z życia młodzieży  

 baśń, legendę  

 o miłości  

 kryminalną  

4. Jakie tytuły czasopisma dla dzieci  i młodzieży pojawiły się w bibliotece?  

 sportowe  

 komputerowe  

 inne 

jakie?...............................................................................  

5. Jak często korzystałeś ze zbiorów biblioteki szkolnej w tym roku szkolnym?  

 częściej niż w poprzednim  

 na tym samym poziomie  

 rzadko  

6. Jak oceniasz aktywność biblioteki na terenie szkoły w skali od 1 do 10 (1 - bardzo 

słaba praca; 10 - bardzo aktywna). Postaw x w odpowiednim miejscu na osi.  

    

 

 

Ankieta dla rodziców 

Szanowni Państwo! Ankieta jest całkowicie anonimowa. Ma na celu zbadanie pracy 

biblioteki szkolnej w ostatnim czasie w środowisku szkolnym. 

We wszystkich okienkach, przy których odpowiedzi wydają się Państwu bliskie, proszę 

postawić  x. 

1. O jakich formach pracy biblioteki szkolnej słyszeli Państwo w bieżącym roku 



szkolnym?  

 gazetki  

 "Kącik nowości"  

 konkursy czytelnicze i inne  

 kiermasze  

 zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej (zajęcia biblioteczne)  

 imprezy czytelnicze 

 "Klub Przyjaciół Biblioteki"   

 innych 

jakich?...................................................................  

2. W które formy pracy biblioteki byli Państwo zaangażowani?  

 gazetki  

 "Kącik nowości"  

 konkursy czytelnicze i inne  

 kiermasze  

 zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej (zajęcia biblioteczne)  

 "Klub Przyjaciół Biblioteki"  

 imprezy czytelnicze 

 inne 

jakie?.........................................................................  

3. Czy Państwo byli w bieżącym roku szkolnym w bibliotece bądź imprezie/uroczystości 

organizowanej przez bibliotekę szkolną ?  

 sami  

 razem z dzieckiem  

4. Jak często, Państwa zdaniem, Państwa dziecko/dzieci korzystają obecnie ze zbiorów 

biblioteki szkolnej?  

 bardzo często  

 często  

 rzadko  

5. Jak oceniają Państwo obecną aktywność biblioteki na terenie szkoły w skali od 1 do 

10 (1 - bardzo słaba praca; 10 - bardzo aktywna). Proszę postawić x w odpowiednim 

miejscu na osi.  

  

Dziękuję za wypełnienie ankiety 

 

Ankieta dla nauczycieli 

Szanowna Pani, Szanowny Panie! Ankieta jest całkowicie anonimowa. Ma na celu zbadanie 

pracy biblioteki szkolnej w ostatnim czasie  w środowisku szkolnym. 

We wszystkich okienkach, przy których odpowiedzi wydają się Państwu bliskie, proszę 

postawić  x. 

1. O jakich formach pracy biblioteki szkolnej słyszeli Państwo w bieżącym roku 

szkolnym?  

 gazetki  

 "Kącik nowości"  

 prezentacje nowości  

 konkursy czytelnicze i inne  

 kiermasze  



 zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej (zajęcia biblioteczne)  

 "Klub Przyjaciół Biblioteki"  

 imprezy czytelnicze 

 innych 

jakich?...................................................................  

2. Czy w ostatnim roku zakupiono do biblioteki nowości metodyczne?  

 Tak  

 Nie  

 Nie wiem  

3. Czy korzystał(a) Pan,  Pani w ostatnim czasie z biblioteki szkolnej 

przy przygotowywaniu zajęć i uroczystości?  

 Tak  

 Nie  

4. Jak często korzystał(a) Pan,  Pani w bieżącym roku szkolnym ze zbiorów biblioteki?  

 częściej niż w poprzednim  

 na tym samym poziomie  

 rzadko  

5. Jak ocenia Pan, Pani obecną aktywność biblioteki na terenie szkoły w skali od 1 do 10 

(1 - bardzo słaba praca; 10 - bardzo aktywna). Proszę postawić x w odpowiednim 

miejscu na osi.  
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 Przedstawione w programie formy realizacji nie stanowią listy zamkniętej,  mogą 

również ulegać modyfikacji.  

 

 

 



 

 

 

 

                                      

 
 


