
„CZYTAM, WIĘC JESTEM!” 

„Czytam, więc jestem”- to szkolny  projekt z zakresu edukacji czytelniczej skierowany w 
roku szkolnym 2018/2019 do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III 
Gimnazjum. 

Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też wielkim zadaniem 
szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, by czytanie było zajęciem 
atrakcyjnym, aby książka zaspokajała pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno  emocjonalne 
jak  i intelektualne. 

Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być 
pobudzone przez inne osoby. 

W realizacji projektu niezbędne jest współdziałanie wszystkich nauczycieli. 

Czas trwania od X-2018R. do III 2019R. 

CELE PROJEKTU: 

CEL GŁÓWNY: 

PROMOCJA LITERATURY I CZYTELNICTWA  WŚRÓD UCZNIÓW. 

Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i 
poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz 
kształtowanie postaw dziecka. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

– zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,  
–  poprawa stanu czytelnictwa w szkole,  
– rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,  
– przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,  
– doskonalenie umiejętności językowych,  
– wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,  
– wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie 
poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,  
– zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,  
– rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.,  
– poznanie historii pisma, materiałów pisarskich, form książki, urządzeń służących 
komunikacji i ich roli w rozwoju cywilizacji,  
– uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka. 



ZADANIA DO REALIZACJI I HARMONAGRAM DZIAŁAŃ: 

KLASA „IA” SP-  „Plastusiowy pamiętnik” 

KLASA „IB” SP- „Jacek, Wacek i Pankracek” 

-Czytanie przez wychowawców klas fragmentów książek, 

-tworzenie prac plastycznych przez uczniów na podstawie wysłuchanego tekstu, 

-podsumowująca rozmowa z uczniami na temat „Dlaczego warto czytać książki?”  

-wystawa prac uczniów 

-krótkie sprawozdanie z akcji 

KLASA „IIA” SP- „ Hans Christian Andersen- Baśnie”( baśń wybiera wychowawca klasy) 

-wspólne czytanie z uczniami wybranej baśni, 

-rozmowa, dyskusja, tłumaczenie niezrozumiałych słów, 

- tworzenie przez uczniów innego zakończenia baśni (może być w formie rysunku, komiksu, 
opowiadania) 

- krótkie sprawozdanie z akcji 

KLASA „IV” SP- „Literacka mapa Polski”- wykonanie mapy Polski z naniesionymi 
miejscami urodzin autorów piszących książki dla dzieci, poprzedzone czytaniem fragmentów 
ich twórczości. 

KLASA „VA” SP- „Przeczytaliśmy- namalowaliśmy” prace plastyczne , projekt okładki 
ulubionej książki, wystawa prac. Sprawozdanie napisane przez wychowawcę. 

KLASA „VB” SP- „Drzewo czytelnika”- ustawienie w głównym holu makiety drzewa, na 
której uczniowie przyczepiają liście z argumentami „Czytam, bo…”, „Książka to…”. 
„Czytanie daje mi…” itp.  Sprawozdanie napisane przez wychowawcę. 

KLASA „VIIA” SP- „Książkowe schody”- wyklejenie schodów cytatami o książkach i 
czytaniu. Sprawozdanie napisane przez wychowawcę. 

KLASA „VIIB” SP- Agatha Christie - brytyjski dreszczyk emocji. Czytanie wybranej pozycji 
książkowej przez każdego ucznia z klasy. Napisanie recenzji książki w języku angielskim, 
opublikowanie najciekawszych recenzji w formie klasowej lub szkolnej gazetki 12 stycznia - 
w rocznicę śmierci autorki. Sprawozdanie napisane przez wychowawcę. 

KLASA „VIIIA” SP - przygotowanie plakatów z hasłami promującymi czytanie. 
Sprawozdanie napisane przez wychowawcę. 



KLASA „VIIIB” SP- Przygotowanie prezentacji multimedialnej pt.”Szczecin- wczoraj i dziś” 
na podstawie książki „Szczecin i okolice”. Romana Czejarek. Sprawozdanie napisane przez 
wychowawcę. 

KLASA „IIIA” GIM.- Festiwal (tydzień) czytania wierszy i fragmentów książek klasom I-II 
SP( wychowawca wybiera termin po wcześniejszym  uzgodnieniu z wychowawcami klas 
młodszych) oraz napisanie autorskiego wiersza o naszej szkole. Sprawozdanie napisane przez 
wychowawcę. 

KLASA „IIIB” GIM.- Przygotowanie gier, zabaw edukacyjnych związanych z czytaniem, 
które później zostaną zaprezentowane oraz wykorzystane na „Nocy  z Książką”, oraz 
napisanie autorskiego wiersza o naszej szkole. Sprawozdanie napisane przez wychowawcę. 

KLASA „IIIC” GIM.- zorganizowanie akcji „Wymień się książką”.(Ustala wychowawca 
klasy oraz uczniowie) oraz napisanie autorskiego wiersza o naszej szkole. 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ: 

Akcje promujące czytelnictwo: 

-Dzień Głośnego Czytania, przebranie się za ulubionego bohatera książki, 

-Pasowanie na czytelnika klasy I SP,  

-Noc z książką, 

- Randka z książka, 

- Obchody Dnia Książki, 

- Konkursy: selfie z książką, najciekawsza zakładka do książki, okładanie książek 
(najszybciej i najestetyczniej) 


