
 Sprawozdanie z projektu edukacyjnego dla kl. I-III: „Kto czyta nie błądzi”

W okresie od października 2013 do maja 2014 roku w szkole w klasach I-III realizowany był projekt
edukacyjny  pt:  „Kto  czyta,  nie  błądzi”.  Celem  projektu  było  wyrabianie  w  dzieciach  nawyku
systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa i  zachęcanie do sięgania po dzieła literatury
oraz  integracja  i  rozwijanie  współpracy  z  rodzicami.  W  ramach  projektu  podejmowane  były
różnorodne  działania.  Przez  10  dni  w każdym miesiącu  uczniowie  samodzielnie  czytali  w  domu
wybraną przez siebie książkę.  Fakt  ten odnotowywali  w  Karcie czytelnika,  a  rodzice potwierdzali
czytanie własnym podpisem. Położony był również nacisk na słuchanie głośnego czytania w klasie.
Dwa razy w tygodniu nauczyciel lub zaproszony rodzic czytał wybrany tekst dzieciom. Aby stać się
aktywnymi  czytelnikami  już  w  październiku  uczniowie  klasy  I  przeszli  uroczyste  pasowanie  na
czytelnika  biblioteki  i  mogli  wypożyczyć  swoją  pierwszą  książeczkę  i  spróbować  „czytania”
samodzielnie lub z pomocą rodziców. Pierwszoklasiści do pierwszej książeczki wykonali także własne
ilustracje.  Kolejnym,  bardzo ciekawym zadaniem był  konkurs  na  Dzienniczek ciekawej  książki,  w
którym dzieci  poprzez ilustrację  oraz krótki  opis  wybranych pozycji  zachęcały swoich kolegów i
koleżanki  do  przeczytania  polecanych  książek.  Uczniowie  mogli  również  rozwinąć  swój  talent
pisarski, tworząc własne opowiadania i wiersze. Wszystkie dzieła zaprezentowane zostały na tablicy
własnej  twórczości.  Bardzo miłym i  oczekiwanym działaniem w projekcie był  Wieczór z  książką.
Zaproszeni na to spotkanie rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi czytali wybrane utwory. Uczestnicy
spotkania mogli przenieść się w piękny świat bajek czy wierszy. Dzieci przygotowały również trzy
przedstawienia teatralne:  120 przygód Koziołka Matołka, Szewczyk Dratewka oraz Ananasy z naszej
klasy. Zaprezentowały je podczas spotkania z okazji Dnia Rodziny. Rodzice także przygotowali dla
dzieci przedstawienie, które odbyło się na spotkaniu wigilijnym.

Efekty  prac  dzieci  i  rodziców  zaprezentowane  zostały  na  korytarzu  szkolnym.  Przygotowane
książeczki  z  wystawki  przekazane  zostały  do  biblioteki  szkolnej  –  gdzie  nadal,  są  oglądane  z
zaciekawieniem i zachęcają innych do czytania.

W projekcie  uczestniczyło 41 uczniów oraz rodzice uczniów klas I-III.  Projekt okazał się ciekawą
formą, w której można spotkać się z książką, poprzez różnorodne działania zachęca do sięgania po
książkę. Wymiernym efektem jest zwiększona ilość wypożyczeń w bibliotece oraz poprawa jakości
czytania przez uczniów, którzy zaczęli traktować czytanie jak o ciekawy sposób spędzania czasu.


