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Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 

„Moda na czytanie” 

realizowanego w roku 2015/2016 

w Szkole Podstawowej w Rzechcie 

Czas realizacji: październik - czerwiec 2015/2016r. 

Koordynatorzy projektu: Beata Skibińska, Iza Pawlińska 

Celem  projektu było 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. 

W ramach projektu zrealizowano następujące sposoby realizacji: 

� Włączenie się do projektu edukacyjnego „Moda na czytanie”. 
Szkolna akcja Starsi - młodszym - czytanie wierszy przez uczniów kl. V - VI przedszkolakom. 
W ramach projektu dzieci z oddziału przedszkolnego (4- latki) słuchały wierszy i innych 
utworów czytanych  przez uczniów klas starszych.  Odwiedzali młodszych: 
- uczennice klasy V - Weronika Szaflik, Dominika Góra, Weronika Wolniewicz i Iga 
Rakowska; 
i 
- uczniowie klasy II (Alicja Rakowska i Bartłomiej Stasiak). 
Czytamy przedszkolakom - czytanie wybranych utworów przez nauczycieli i  zaproszonych 
Gości. 
W ramach projektu przedszkolaków odwiedzili i czytali: 

- rodzice przedszkolaków; 

p. Anna Gudkiewicz, 

p. Karolina Filipiak, 

p. Małgorzata Świniarska. 
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pielęgniarka szkolna  - p. Małgorzata Trzeciak,  

nauczycielka j. angielskiego - p. Anna Muszyńska, 

sekretarka - p. Joanna Pawłat, 

nauczyciel bibliotekarz -p. Anna Staniucha,  

koordynatorki projektu - p. Beata Skibińska i p. Iza Pawlińska. 

Czytanie na świetlicy szkolnej (klasy od I do III). 

W ramach projektu wychowawcy świetlicy szkolnej - p. Beata Skibińska i p. Alicja Cieślak 
czytały różnorodne teksty prozatorskie i liryczne. W repertuarze znalazły się baśnie i bajki, 
wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima oraz wiele innych ciekawych utworów. 

� Organizacja konkursów szkolnych. 
W ramach projektu odbyły się następujące konkursy: 

• Konkurs pięknego czytania; 

• Konkurs plastyczny „Projekt okładki” dla uczniów klas IV - VI; 
• Konkurs plastyczny „Ilustracja wiersza Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima” dla 

uczniów klas I - III i przedszkolaków; 
• Konkurs recytatorski wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy; 
• Konkurs recytatorski wierszy Ludwika Jerzego Kerna w ramach eliminacji do 

konkursu międzyszkolnego. 

Ogółem w konkursach wzięło udział - 83 uczniów. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody 
a pozostali uczestnicy - dyplomy za udział w konkursie. 

Wyniki szkolnego konkursu „Pięknego czytania” dla klas I-VI zorganizowanego 
w ramach projektu edukacyjnego „Moda na czytanie” 

W konkursie wzięło udział 32 uczniów z klas I-VI. Jury składało się z czterech 
członków: panie Beata Skibińska i Iza Pawlińska oraz dwie uczennice - Iga Rakowska 
i Weronika Szaflik (kategoria klasy młodsze oraz klasa czwarta i szósta). Natomiast Julia 
Górecka i Kacper Kaczmarek oceniali kolegów z klasy piątej. 

Uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 20 punktów. 

Wyniki konkursu 

Klasy I - III 

I miejsce: 
• Natalia Filipiak (klasa I), 

• Dawid Filipiak (klasa II), 
• Alicja Rakowska (klasa II), 
• Natalia Rychlik (klasa III), 
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• Maciej Rakowski (klasa III). 

II miejsce: 
• Maja Szubert (klasa I), 

• Weronika Makowska (klasa II), 
• Nadia Kasprzykowska (klasa II). 

III miejsce: 
• Nikodem Bakowicz (klasa II), 

• Natalia Szymczak (klasa III), 
• Amelia Gudkiewicz (klasa III), 
• Maria Filipiak (klasa III). 

Klasy IV - VI 

I miejsce: 
• Iga Rakowska (klasa V), 
• Kacper Kaczmarek (klasa VI), 

• Julia Górecka (klasa VI), 
• Beata Kowalczyk (klasa IV). 

II miejsce: 
• Wiktoria Wawrzyniak (klasa VI), 

• Wiktoria Krajewska (klasa IV). 

III miejsce: 

• Maja Matusiak (klasa IV). 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały wręczone podczas uroczystego 
apelu. 

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego - „Projekt okładki” dla uczniów klas IV-VI 
zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego „Moda na czytanie”: 

Jury w składzie: 

p. Izabela Pawlińska 

p. Beata Skibińska 

oceniało ogólny wyraz artystyczny i estetyczne wykonanie. Przyznano: 

• I miejsce - Wiktoria Krajewska  (klasa IV), 

• II miejsce - Weronika Wolniewicz (klasa V), 
• III miejsce - Dominika Góra (klasa V), 
• Wyróżnienie - Łukasz Sylwestrzak (klasa V). 

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Ilustracja wiersza Jana Brzechwy lub Juliana 
Tuwima” dla uczniów klas I - III i przedszkolaków: 
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• I miejsce - Lena Owczarek (klasa „O”), 

• II miejsce -  Natalia Filipiak (klasa I), 
• III miejsce - Kalina Lewandowska (klasa I), 

• Wyróżnienie - Weronika Makowska (klasa II). 
Wyniki szkolnego konkursu recytatorskiego wybranych wierszy Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy. 

W kategorii klas IV - VI 
I miejsce zajęła - Weronika Szaflik - kl. V 
II miejsce zajął - Daniel Sylwestrzak - kl. VI 
III miejsce zajęła  - Monika Cieślak - kl. VI 
 
W kategorii klas I - III i przedszkole 
I miejsce zajęli: 
Marta Matusiak - kl. III 
Nikodem Bakowicz - kl.II 
Natalia Filipiak - kl. I 
II miejsce zajęli: 
Małgorzata Luty - kl. III 
III miejsce - Dawid Filipiak - kl. II 
Wyróżnienia otrzymali: 
Malwina Filipiak  - roczne przygotowanie przedszkolne 
Jaś i Staś Staniucha - oddział przedszkolny 

Jury w składzie: 

p. Beata Skibińska, 
p. Małgorzata Kowalczyk, 
P. Joanna Pawłat 
p. Izabela Pawlińska 

oceniało uczestników przyznając punkty w  skali od 1 do 6. Komisja brała pod uwagę stopień 
opanowania pamięciowego tekstu, interpretację utworu, mowę ciała, charakteryzację oraz 
ogólne wrażenie artystyczne. 

Wyniki szkolnego konkursu recytatorskiego Ludwik Jerzy Kern „Dla małych, średnich 
i dużych” w ramach eliminacji do konkursu międzyszkolnego. 

Jury w składzie: 

p. Beata Skibińska, 
p. Joanna Pawłat, 
p. Izabela Pawlińska 
wzięło pod uwagę dobór materiału, znajomość tekstu, dbałość o wymowę, interpretację 
i wyraz artystyczny utworu i przyznało: 
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I miejsce Iga Rakowska (klasa V) 

II miejsce Weronika Szaflik (klasa V) 

III miejsce Iga Floriańczyk (klasa V) 

Imprezy czytelniczo - teatralne 

W trakcie realizacji projektu odbyły się spotkania czytelniczo-teatralne. Teatrzyk 
„Promyczek” wystąpił z inscenizacjami „Zabawa w Śpiącą Królewnę” i „Czerwony Kapturek 
szuka księcia”. Obył się także karnawał pt. „Bajkowa parada”. Niektóre przedsięwzięcia były 
poprzedzone czytaniem znanych i lubianych baśni. Odbyło się także spotkanie z p. Jerzym 
Kaszubą – pracownikiem Teatru Miejskiego w Sieradzu, który obejrzał występ szkolnego 
teatrzyku i przeprowadził merytoryczne warsztaty. 

Współpraca z biblioteką 

Przedszkolaki odwiedziły Powiatową Bibliotekę Publiczną  w Sieradzu, gdzie obejrza-
ły bajki „Kajtek bibliotekarzem” i „Kajtek opowiada”, z których dowiedziały się jak 
funkcjonuje biblioteka, jak należy dbać o książki i na czym polega praca bibliotekarza. 
Odwiedziły również bibliotekę szkolną. 

Podczas spotkań czytelniczych dzieci słuchały  wierszy Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima, opowiadań z książki „Mi ś Uszatek” Czesława Janczarskiego, różnych  bajek  i wiele 
innych ciekawych utworów. 

Uczniowie klasy II i V odwiedzili Publiczną Bibliotekę w Grabowcu, gdzie 
zaznajomili się z pracą bibliotekarza i funkcjonowaniem biblioteki. 

Spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży 

Ciekawe spotkanie uczniowie naszej szkoły odbyli z sieradzką poetką panią Marią 
Duszka, która czytała swoje wiersze i opowiadała o swojej przygodzie z poezją. 

Gazetki tematyczne 

W szkole eksponowane były gazetki pod hasłem „Moda na czytanie”. 

Po realizacji projektu osiągnięto: 

1. Poprawę 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. Rozwój wyobraźni i poczucia humoru; 
6. Poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami; 
7. Powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami; 
8. Wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu; 
9. Wzrost czytelnictwa - uczniowie wypożyczają więcej książek. 

Projekt edukacyjny „Moda na czytanie” został zakończony w dniu 17 czerwca 2016r. 


