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Zamiast wstępu- o potrzebie czytania mówią: 

 
- Józef Czechowicz: „Kto czyta żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami jest na 

bakier na jeden żywot jest skazany”,  
- Aleksander Puszkin: „Czytanie to najlepszy sposób uczenia się”. 
- Maria Dąbrowska: „Książka i możnośd czytania to jeden z największych cudów 

ludzkiej cywilizacji”, 
- Umberto Eco: „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. 

 
 

1. Czas trwania innowacji: rok szkolny (2019/2020). 

 

2. Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Fiedlera  

w Gnieźnie 

 

3. Zakres innowacji i adresaci: 

 

 Adresatami innowacji są uczniowie klas 1-8. 

 Czas realizacji obejmuje rok szkolny; z możliwością jej kontynuowania 

w następnych latach (w całości lub częściowo). 

 Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć 

obowiązkowych- w klasach młodszych (prowadzonych przez 

wychowawców w porozumieniu z bibliotekarzami), na lekcjach 

wychowawczych- wg uznania wychowawców wszystkich klas,  

na zajęciach w świetlicy i podczas przerw: w święta czytelniczo- 

biblioteczne oraz podczas zajęć doraźnych (np. lekcji bibliotecznych) 

 Prowadzenie działań w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, 

     promocja czytelnictwa. 

 

4. Cele: 

 

 Poszerzanie wiedzy na temat świata, w którym żyjemy. 

 Zachęcanie uczniów do kontaktu z książką i czytania, jako miłej formy 

spędzania czasu. 

 Rozwijanie kompetencji językowych uczniów. 

 Wychowanie do wartości i motywowanie uczniów do kształtowania 

postaw oraz respektowania norm społecznych. 

 Wspomaganie rozwoju uczniów przez szkołę dzięki wykorzystaniu 

odpowiednio dobranej oferty czytelniczej. 

 Profilaktyka uzależnień. 

 Rozwijanie pomysłowości i „gimnastyka” szarych komórek. 

 

 



5. Motywacja wprowadzenia innowacji mieszanej: 

 

      Kształcenie kluczowych kompetencji niezbędnych w procesie 

samorealizacji, rozwoju osobistego, społecznego i przyrodniczego. 

 Uświadamianie oddziaływania języka na innych ludzi i używania go 

w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie. 

 Zachęcanie do czytania (także rodzinnego). 

 Wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej 

podstawie programowej, w zakresie wychowania do wartości 

 Kształcenie kompetencji językowych i czytelniczych. 

 Rozwijanie wrażliwości i promocja czytelnictwa. 

 Zdobywanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, „uczenie 

się” przez czytanie. 

 

6. Zakres działań: 

 

LP. Działanie Osoba odpowiedzialna 

1. 

Czytanie uczniom klas krótkich tekstów 

(ewentualnie wybranych fragmentów), 

następnie rozmowa nawiązująca do 

przedstawionych treści- wyciąganie wniosków, 

szukanie morału. 

Bibliotekarze lub 

wychowawcy klas  

i wychowawcy świetlicy 

2. 
Wystrój biblioteki i wystawka książek, 

nawiązujące do tematyki innowacji. 
Bibliotekarze 

3. 
Promocja czytelnictwa wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 
Bibliotekarze we 

współpracy z dyrekcją. 

4. Lekcje biblioteczne pod hasłem „Poczytaj-mi” Bibliotekarze 

5. 
Udział w stałych akcjach bibliotecznych- wg 

odrębnego harmonogramu (w załączniku) 
Katarzyna Winiarska 

6. Quiz wiedzy o bohaterach szkolnych lektur. Renata Nawrocka 

7. 
Prowadzenie bloga bibliotecznego 

„Bibliomaniak” Katarzyna Winiarska 

8. 
Konkurs plastyczny dla klas 1-3 o tematyce 

czytelniczej. 
Wychowawcy klas 1-3 

9. 
Konkurs literacki dla klas 4-8, związany   

z poznawanymi lekturami. 
Bibliotekarze we 

współpracy z polonistami 

10. Zajęcia czytelniczo- artystyczne w świetlicy.  Wychowawcy świetlicy 

11. 
Audycje przez radiowęzeł, związane ze 

świętami bibliotecznymi. 
Bibliotekarze 

 

12. 
Porady czytelnicze (dobre wybory, ciekawe 

książki, polubić czytanie). 
Renata Nawrocka 

 



 

7.  Przewidywane osiągnięcia (korzyści zastosowania innowacji): 

 

Uczniowie: 

 zdobywają wiedzę w sposób kreatywny i przez zabawę 

 mają możliwość „uczenia się” przez czytanie 

 uczą się szacunku do języka ojczystego 

 świadomie posługują się językiem 

 chętnie sięgają po książki do czytania 

 

     Rodzice:  

 rozumieją znaczenie i potrzebę czytania dzieciom 

 zachęcają do czytania (dają dobry przykład) 

 umieją doradzić, rozmawiają z dziećmi o książkach  

 

     Nauczyciele: 

 wykorzystują szkolny księgozbiór 

 urozmaicają sposoby prowadzenia zajęć 

 angażują uczniów i zachęcają do samorozwoju 

 proponują ciekawe, interesujące tytuły czytelnicze 

 

8.  Ewaluacja i efekty: 

 

 Ewaluacja: 

 Rozmowy indywidualne z uczniami. 

 Aktywność uczniów w konkursach i zabawach proponowanych przez 

bibliotekę szkolną. 

 

       Efekty: 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły. 

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym- współpraca z Biblioteką 

Dziecięcą i Biblioteką Pedagogiczną. 

 Zaangażowanie uczniów w akcje czytelnicze i konkursy biblioteczne. 

 Promocja czytelnictwa. 

 Poszerzenie kompetencji czytelniczych i językowych oraz horyzontów 

myślowych- zaciekawienie otaczającym światem. 

 Wzmocnienie pozytywnych relacji koleżeńskich i rodzinnych. 

 Realizacja wymogów edukacyjnych (integracja środowiska szkolnego). 

 Świadome wybory czytelnicze uczniów. 
 

 

 

 

 

 



Załącznik do innowacji pedagogicznej „Poczytaj-mi” 
 

 
Harmonogram udziału w stałych akcjach bibliotecznych, 

wynikających z kalendarza działao* 
 

LP. DZIAŁANIE (akcja biblioteczna) TERMIN 

1. Narodowe Czytanie (wybór fragmentów  

wg propozycji prezydenckich) 

początek września  

2. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - 29 września 

3. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych październik 

4. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek             - 5 listopada 

5. Światowy Dzień Pluszowego Misia - 25 listopada 

6. Biblioteczny kiermasz mikołajkowy grudzień 

7. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka - 18 stycznia 

8. Dzień Bezpiecznego Internetu - 11 lutego  

9. Walentynki  - 14 lutego 

10. Dzień Kota - 17 lutego 

11. Dzień Języka Ojczystego  - 21 lutego 

12. Międzynarodowy Dzień  Pisarzy  - 3 marca  

13. Światowy Dzień Poezji - 21 marca 

14. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - 2 kwietnia 

15. Światowy Dzień Książki i  Praw Autorskich - 23 kwietnia 

16. Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Tydzień 

Bibliotek, 

I poł. maja 

17. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 1- 8 czerwca 

18. „Jak nie czytam jak czytam” czerwiec 

* realizacja poszczególnych działań uzależniona od założeń szkolnych oraz świąt, 

wypadających w danym roku kalendarzowym. 

 

 

 

Kilka sposobów, by polubić czytanie: 

 

1. Czytaj małe partie tekstu, rób notatki, plan wydarzeń (lepiej zapamiętasz). 

2. Połącz czytanie ze słuchaniem (np. z audiobooka). 

3. Połącz czytanie z rozrywką (czytanie rodziców z dziećmi, czytanie  

z podziałem na role). 

4. Po przeczytaniu książki, którą nie do końca zrozumiałeś/-aś przeczytaj 

dokładnie streszczenie (ale nie zamiast treści lektury)- to pozwoli 

poukładać w głowie wydarzenia i wszystko uporządkować. 

https://www.ekokalendarz.pl/kategoria/swieta/dzien-jezyka-ojczystego/

