Projekt edukacyjny
„Moda na czytanie”
realizowany w roku 2015/2016
w Szkole Podstawowej w Rzechcie
Czas realizacji: październik - czerwiec 2015/2016r.
Koordynatorzy projektu: Beata Skibińska, Iza Pawlińska
Celem projektu jest popularyzowanie czytania wśród uczniów jako formy spędzania wolnego
czasu, wyrabianie w dzieciach nawyku systematycznego czytania, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na umiejętność rozumienia czytanego tekstu oraz obcowanie z literaturą,
słowem czytanym, językiem literackim, a także rozbudzanie zainteresowania książką,
poprzez:
-

czytanie książek;
konkursy plastyczne;
konkursy czytelnicze;
konkursy literackie;
inscenizacje;
spotkania autorskie;
współpracę z biblioteką;
gazetki tematyczne.

CEL GŁÓWNY:
1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
2. Poznawanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką.
3. Wdrażanie do poszanowania książek.
4. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.
5. Kształcenie i utrwalenie nawyków kulturalnego obcowania z książką.
6. Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
7. Uwrażliwianie uczniów na piękno tekstu literackiego.
8. Zachęcanie dorosłych do czytania dzieciom.

Sposób realizacji:
Włączenie się do projektu edukacyjnego „Moda na czytanie”
Wybrane książki poetów i pisarzy dla dzieci i młodzieży o różnorodnej tematyce:
1. Szkolna akcja Starsi - młodszym - czytanie wierszy przez uczniów kl. V - VI
przedszkolakom - cały rok;
2. Czytamy przedszkolakom - czytanie wybranych utworów przez nauczycieli
i zaproszonych Gości - cały rok;
3. Czytanie na świetlicy szkolnej (klasy od I do III) - cały rok.
Organizacja konkursów szkolnych
Konkurs recytatorski do wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima dla oddziałów
przedszkolnych i klas I - III, IV - VI w trzech kategoriach – maj 2016r.
Szkolny konkurs pięknego czytania dla uczniów klas I - III, IV - VI w dwóch
kategoriach – styczeń 2016r.
Konkurs plastyczny - Ilustracja do wybranego utworu dla oddziałów przedszkolnych
i klas I – III – kwiecień 2016r.
Konkurs pisania - „Bohater literacki, którego podziwiam” dla uczniów klas IV – VI marzec 2016r.
Projekt okładki do wybranego utworu dla uczniów klas IV – VI – kwiecień/maj 2016r.
Imprezy czytelniczo - teatralne
Mikołajki z bajką - inscenizacja.
Karnawał z postaciami z bajek - Bajkowa parada.
Dzień Dziecka z bajką - inscenizacja.
Współpraca z biblioteką
Lekcje biblioteczne w szkolnej bibliotece.
Lekcje biblioteczne w środowisku
Spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży

Przewidywane osiągnięcia po realizacji projektu:
1. Poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;
2. Zwiększenie zasobu słownictwa czynnego i biernego;
3. Wzrost wiedzy ogólnej uczniów;
4. Wzrost zrozumienia tekstów i poleceń;
5. Poprawa umiejętności refleksji i krytycznego myślenia;
6. Rozwój wyobraźni i poczucia humoru;
7. Poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami;
8. Powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami;
9. Wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;
10. Wzrost czytelnictwa - uczniowie wypożyczają więcej książek.

