
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MODLNEJ

W związku z otrzymaniem przez szkołę dofinansowania w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa udało się zakupić do naszej biblioteki szkolnej ponad tysiąc książek.

Zgodnie  z  wymogami  programu  zostało  zrealizowanych  wiele  zadań  i  projektów
czytelniczych,  w których uczniowie mogli  wykazać  się znajomością  lektur,  książek,  które
czytają w wolnych chwilach oraz kreatywnością. 

Oto kilka przykładów zrealizowanych projektów i zadań:

Klasa III - zaprojektowanie i wykonanie gry planszowej na podstawie wybranej lektury. 

W  ramach  szkolnych  projektów  czytelniczych  uczniowie  klasy  III  szkoły  podstawowej
zaprojektowali i wykonali grę planszową na podstawie lektury „Szewczyk Dratewka” Janiny
Porazińskiej.  Projekt  zakładał  połączenie  edukacji  polonistycznej,  plastycznej,  technicznej
i  matematycznej.  Po  zapoznaniu  się  z  lekturą,  jej  omówieniu  oraz  po  poznaniu  zasad
konstruowania gier planszowych uczniowie zrealizowali zadanie pracując w dwuosobowych
grupach.  Po  wykonaniu  zadania  dzieci  zaprezentowały  swoją  grę  omawiając  jej  zasady.
Finałem projektu była wspólna zabawa.

Klasa V - wykonanie komiksu na podstawie wybranej lektury . 

W ramach szkolnych projektów czytelniczych uczniowie z kl. V przygotowali komiksy na
podstawie  książki  „Chłopcy  z  Placu  Broni”  autorstwa  Ferenca  Molnara.  Projekt  klasy  V
zakładał  połączenie  edukacji  polonistycznej  z  edukacją  artystyczną.  Uczniowie  pracowali
w  kilkuosobowych  zespołach.  Wykazali  się  znajomością  lektury  oraz  kreatywnością.
Komiksy zostały wykonane bardzo starannie.

Klasa VIa - zaprezentowanie wybranej baśni dzieciom z oddziałów przedszkolnych. 

W ramach projektów czytelniczych uczniowie klasy VIa przygotowali dla dzieci z oddziałów
przedszkolnych przedstawienie pt. „Trzy świnki”. Uczniowie samodzielnie dokonali wyboru
tematyki  przedstawienia.  Samodzielnie  również  przydzielili  sobie  zadania,  tj.  wykonanie
masek, dekoracji, skompletowanie rekwizytów itp. Nad całością działań czuwał nauczyciel



bibliotekarz, służąc pomocą i radą. Podczas realizacji tego zadania uczniowie mogli wykazać
się  swoimi  umiejętnościami  organizacyjnymi  i  artystycznymi,  zwłaszcza  aktorskimi.
Przedstawienie zostało entuzjastycznie przyjęte przez przedszkolaków.

Klasa VIb - napisanie wiersza o bibliotece szkolnej (praca indywidualna).

Zadaniem uczniów z klasy VIb było napisanie wiersza o bibliotece szkolnej. Była to praca
indywidualna.  Uczniowie  mogli  zaprezentować  swoje  zdolności  literackie.  Dzięki  temu
zadaniu  rozwijali  wyobraźnię  i  kreatywność.  Dodatkowo wiersze  o  tematyce  czytelniczej
mają zachęcić do korzystania z biblioteki szkolnej.

Klasa VIII - napisanie wypracowania na temat „Książka, która najwięcej mnie nauczyła”.

Uczniowie z klasy VIII mieli za zadanie napisać wypracowanie pt. „Książka, która najwięcej
mnie  nauczyła”.  Wśród  wielu  książek,  które  podali,  warto  wymienić  następujące  tytuły:
„Władca Pierścieni”, „Harry Potter”, „Igrzyska śmierci”, „Bransoletka”, „Mały Książę” czy
„Dziewczyna  i  chłopak  wszystko  na  opak”.  W  wypracowaniach  przedstawione  zostały
argumenty  przemawiające  za  wyborem  danej  książki.  To  zadanie  pozwoliło  poznać
zainteresowania czytelnicze uczniów oraz stworzyć ranking najchętniej czytanych książek.  

Klasy  gimnazjalne  -  przygotowanie  prezentacji  pt.  „Książka  alternatywą  dla  Internetu”.
Uczniowie  kl.  II  i  III  gimnazjum  przygotowali  prezentacje  multimedialne  pt.  „Książka
alternatywą  dla  Internetu”.  Przedstawili  w nich  korzyści  płynące  z  czytania  książek  oraz
zagrożenia wynikające z  nieumiejętnego korzystania z Internetu. Zwrócili uwagę zarówno na
historię powstania książki, jak również jej nowoczesne formy.  Swoje prace zaprezentowali
kolegom z młodszych klas. Podkreślili rolę książki w życiu człowieka oraz pokazali, że jest
dobrym i ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Poprzez te działania uczniowie zaangażowali się w życie biblioteki. 

W ramach promowania czytelnictwa uczniowie naszej szkoły wzięli udział: 

- w akcji promującej czytelnictwo „Sleeveface - niekonwencjonalny portret książki”
zorganizowanej  przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im.  T. Kotarbińskiego
w  Łodzi, Filia w Zgierzu;

-  w  konkursie  „Niepodległa  na  okładce” zorganizowanym  przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką im. T. Kotarbińskiego w  Łodzi, Filia w Zgierzu dla uczniów
kl. 1-3;

- w III edycji ogólnopolskiej akcji czytelniczej pt. „Jak nie czytam, jak czytam”.



Wśród  wydarzeń  promujących  czytelnictwo,  które  zorganizowała  nasza  szkoła  warto
wymienić: 

1. Obchody  Światowego  Dnia  Książki  i  Praw  Autorskich  -  akcja  czytelnicza
pt. „Lokomotywa Julina Tuwima” oraz konkurs plastyczny o takim samym tytule.

2. Konkurs plastyczny na najciekawszy plakat zachęcający do czytania książek.

3. Gminny konkurs recytatorski  pt. „Wiersze Barbary Kaszyńskiej”.

4. Urodziny Kubusia Puchatka.

5. Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa biblioteka wzbogaciła się o nowości
czytelnicze.  Uzupełniony  został  również  kanon  lektur.  Przy  kompletowaniu  księgozbioru
wzięto pod uwagę zainteresowania i potrzeby uczniów oraz sugestie rodziców. W zakupach
zostały uwzględnione także książki dla dzieci z dysfunkcjami lub orzeczeniami,  zwrócono
uwagę m.in.  na  problem inności  oraz  choroby w rodzinie.  Wykorzystano  całą  otrzymaną
kwotę dofinansowania. 

Uczniowie bardzo chętnie wypożyczają zakupione nowości. Szczególnym zainteresowaniem
cieszą  się  komiksy,  kryminały  (dla  młodszych  uczniów  seria  „Biuro  detektywistyczne
Lassego i Mai”, dla starszych książki autorstwa Agathy Christie), książki z serii „Magiczne
drzewo”,  „Zwiadowcy”,  „Dziennik  cwaniaczka”,  „Nela  mała  reporterka”,  a  wśród
najmłodszych pozycje z serii „Zaopiekuj się mną” i „Martynka”. 

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
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