
Plan rozwoju kompetencji czytelniczych uczniów  

- wykaz działao w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Czytamy sobie – wspólne czytanie książek i czasopism na terenie szkoły. 

2. Propagowanie idei bookcrossingu – regał na terenie szkoły z książkami do „uwolnienia”. 

3. Zorganizowanie kącików czytelniczych w salach lekcyjnych oraz na terenie szkoły.  

4. Polecam książkę do czytania…- uczniowie reklamują przeczytane przez siebie książki na łamach 

gazetki szkolnej, na tablicy SU, na szkolnej platformie Moodle.  

5. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy: 

- Zajęcia biblioteczne – realizacja programu edukacji czytelniczej w klasach I-VI, 

- Moja książeczka – samodzielne wykonanie przez uczniów książeczki na wybrany temat,  

- Zalety czytania – zajęcia w bibliotece szkolnej dla klas I-VI. 

- Zaprzyjaźnianie z czytaniem – zajęcia dla klas IV-VI realizowane na lekcjach z wychowawcą. 

6. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli w klasach: Spotkanie z literaturą; Książka,  

którą mogę polecid; Bohater książki godny naśladowania; Książka, do której często powracam; 

Dorosły czyta małemu; 10 najlepszych ekranizacji książek; Moja ulubiona książka,  

7. Konkursy szkolne organizowane przez nauczycieli dla różnych grup wiekowych: 

- konkursy czytelnicze: Przeczytam tyle książek z biblioteki szkolnej, ile mam lat; Rodzinne 

  czytanie, 

- konkursy plastyczne: Ilustracja do ulubionej książki;  Projekt okładki ulubionej książki; 

  Ilustracja do ulubionej książki; Najwspanialszy bohater bajkowy; Ilustracja do teksów autorów 

  związanych z Lublinem. 

8. Mój ulubiony bohater bajkowy/książkowy – przebranie się za ulubionego bohatera. 

9. Głośne czytanie w domu przez 15 minut wybranej książki potwierdzone podpisem rodzica. 

10. Spotkanie z autorką dziecięcych książek. 

11. Wycieczki do biblioteki publicznej przy ulicy Hutniczej. 

12. Wycieczki grup Montessori II poziomu do drukarni „ Dom Słów” 

13. Zakup adiobooków do bibliotece szkolnej – w miarę możliwości finansowych szkoły. 

14. Uwzględnienie propozycji uczniów przy opracowywaniu listy lektur szkolnych w roku szkolnym 

2017/2018. 

15. Spotkanie zespołów samokształceniowych nauczycieli w bibliotece w celu zapoznania się  

ze zbiorami biblioteki szkolnej. 

16. Wykorzystywanie na zajęciach edukacyjnych zbiorów biblioteki szkolnej. 


