
Sprawozdanie z Projektu edukacyjnego 
 „Czytanie – to nic trudnego” 
 

Projekt edukacyjny „Czytanie – to nic trudnego” realizowany był od stycznia 2016 
roku do czerwca 2017 roku.   

Koordynatorami projektu były p. A. Staniucha, p. B. Nowakowska i p. M. Kowalczyk. 
Zgodnie z założeniami Projekt obejmował dzieci z grup przedszkolnych i uczniów klas I – VI. 

Działania podjęte w ramach Projektu: 
- rozmowy nt. czytania i znaczenia czytania 
- uzupełnienie przedszkolnych i klasowych kącików książki 
- przypominanie o zasadach obchodzenia się z książką 
- cykliczne czytanie przez starszych uczniów i nauczycieli wierszy i bajek oraz fragmentów 
książek powiązane z oglądaniem ilustracji 
- słuchanie bajek czytanych przez znanych ludzi (z płyt CD) 
- oglądanie bajek i filmów (z płyt CD) 
- opowiadanie ulubionych bajek 
- inscenizowanie wybranych utworów  
- „Spotkania z Andersenem” na długiej przerwie międzylekcyjnej 
- oglądanie książeczek bogato ilustrowanych (grupy przedszkolne) 
- wykonanie gazetek o ulubionych autorach – J. Tuwim, J. Brzechwa, K. Makuszyński 
- wystawki tematyczne książek, klasyfikowanie książek wg działów 
- stworzenie własnej książki przez każdą klasę  
Książki wykonane przez uczniów to: „Jak Wojtek został strażakiem”, „Zbiór przepisów na 
zdrowe żywienie”, „Moja rodzina”, „Złotowłosa i trzy misie”, „Czerwony kapturek”,  
„Karolcia”, „Pinokio”, „Tajemniczy ogród” 
- propagowanie książek wartych przeczytania 
- konkursy czytelnicze: 

• recytacja wierszy Brzechwy 
• pięknego czytania 
• nt. znajomości bajek i wierszy (grupy przedszkolne), lektur szkolnych (klasy I – VI) 
• rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek nt. książek i czytelnictwa 
• „Dzienniczki lekturki”(kl.I – III) 
• współzawodnictwo czytelnicze kl. I – VI „Najaktywniejszy czytelnik” 
• plastyczno- techniczna – zakładka do książki  
•  plastyczne: „Moja ulubiona książka”, Mój ulubiony bohater literacki” 

- nauka piosenek o książkach: „W książeczce płynie rzeczka”, „Książka”, „Witajcie w naszej 
bajce” 
- zorganizowanie akademii „Pasowanie na czytelnika szkolnej biblioteki”, „Dni książki” 
- praca z albumami, atlasami, słownikami – uczniowie klas III – VI - nauka i doskonalenie 
umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji 
- wyjścia do szkolnej biblioteki oraz  wyjazdy do bibliotek publicznych z najbliższej okolicy i 
pedagogicznej 
Podczas realizacji projektu dzieci z grup przedszkolnych i uczniowie współpracowali ze sobą, 
dzielono się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Większość działań była dokumentowana zdjęciami. 
 Podczas zajęć były stosowane różne metody pracy. Założone cele zostały 
zrealizowane. 
 Projekt poddany został ewaluacji. Ewaluacja polegała na obserwacji, rozmowach i 
wywiadach z przedszkolakami, uczniami, nauczycielami i rodzicami. 



 
 „Spotkania z Andersenem”  

„Spotkania z Andersenem” odbywały się w styczniu i lutym cyklicznie w każdą środę 
podczas długiej przerwy międzylekcyjnej. Brali w niej udział uczniowie klasy II, III, IV i V. 
Głównym celem spotkań było przybliżenie postaci H. Ch. Andersena oraz rozpowszechnienie  
twórczości tego autora wśród uczniów. W „Kąciku książki” zorganizowaliśmy wystawę 
ulubionych baśni. Dzieci miały okazję do oglądania i zaprezentowania wybranych baśni: 
„Calineczka”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Słowik”, „Talizman”, „Krzesiwo”, „Brzydkie 
kaczątko”. 
Baśnie czytali: Bartłomiej Stasiak z kl. III, Maja Antoniewska i Natalia Rychlik z kl. IV, 
Beata Kowalczyk, Wiktoria Krajewska, Maja Matusiak i Błażej Sowała z kl. V. 
Wszyscy uczestnicy spotkań nauczyli się piosenki „ Baśnie…”, a także wykonali prace 
plastyczne, które umieścili na wystawce.  
Wspólne czytanie baśni okazało się niezwykłym przeżyciem dla dzieci. 
 
Wycieczki do bibliotek z najbliższej okolicy – publicznych i pedagogicznej 
 
- Dniu 9.05.2017r dzieci z grup przedszkolnych wybrały się do filii Biblioteki Gminnej w 
Grabowcu., gdzie zapoznały się z praca bibliotekarza, mogły oglądać zgromadzony w niej 
księgozbiór literatury dziecięcej, wysłuchały czytanych przez p. Monikę Pustelnik wesołych 
wierszyków  
 

- Dnia 4 listopada 2016 roku odbyła się wycieczka dla klasy II i III do Powiatowej Biblioteki 
Pedagogicznej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.  
Uczniowie zwiedzili obydwie biblioteki. Zostali zapoznani ze zbiorami biblioteki i zasadami 
korzystania z nich. Poznali również pracę bibliotekarzy w poszczególnych działach biblioteki.  
Głównym celem wycieczki było kształtowanie poszanowania biblioteki jako zbioru książek i 
źródeł wiedzy oraz do pracy  bibliotekarzy. 
 

- Dnia 10 listopada 2016 roku odbyła się wycieczka dla klasy V i VI do Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej  w Sieradzu.  
Uczniowie zwiedzili bibliotekę. Zostali zapoznani ze zbiorami biblioteki i zasadami 
korzystania z nich. Poznali zasady funkcjonowania biblioteki pedagogicznej jako jednej z 
bibliotek w całej sieci. 
Głównym celem wycieczki umocnienie postawy racjonalnego konsumenta usług 
bibliotecznych i informacyjnych. 
 

- Dnia 23 lutego i 17 maja 2017 roku odbyły się dwie wycieczki do Powiatowej Biblioteki 
Pedagogicznej w Sieradzu o podobnym charakterze, pierwsza dla klasy IV i VI, a druga dla 
klasy II, III i V. 
Uczniowie uczestniczyli w lekcji na temat „Historia książki i pisma”, którą poprowadziła p. 
Agnieszka Grzelczyk – pracownik biblioteki pedagogicznej. Uczniowie oglądali ilustracje 
przedstawiające historię pisma. Uczyli się pisać na tabliczkach – pismem klinowym, a na 
tekturowych kartonikach –pismem piktograficznym.  
Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły narzędzia pisarskie, których używali do 
pisania (odpowiednio ścięte patyczki i pióra gęsie).  
Na koniec zajęć chętni uczniowie z poszczególnych klas wykonali książkę w formie rulonu.  
 

- Dnia 13 marca i 25 maja 2017 roku odbyły się dwie wycieczki do Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu. Jedna dla klasy III i V, a druga dla klasy IV i VI. 



Celem tych wycieczek było: kształtowanie szacunku do książki i czasopisma; kształtowanie 
poszanowania biblioteki jako zbioru książek i źródeł wiedzy oraz do jej pracowników, 
wyszukiwanie książek w skomputeryzowanym katalogu. 
Uczniowie podczas wycieczki zostali zapoznani z działalnością biblioteki publicznej. 
Poznawali zbiory biblioteki pod kątem – „Które książki warto przeczytać?”, „Które książki 
warto polecić młodszym kolegom i koleżankom?”. Układali hasła o książkach, hasła 
propagujące książki i czytelnictwo. 
 
Obchody Dni Książki w naszej szkole 
- Akademia z okazji Dni Książki – 18.05.2016 r. 
Dnia 18 maja 2016 roku odbyła się akademia z okazji Dni Książki. 
W pierwszej części akademii uczennice klasy V przedstawiły historię książki i pisma oraz 
ciekawostki o książkach. A następnie zaśpiewały piosenkę „Czytaj wiele”.  
Później w formie krótkich wierszyków uczniowie z klas IV -  V podali charakterystykę 
wybranych książek, takich jak  słownik ortograficzny, encyklopedia, album malarstwa, atlas, 
baśń i ukazali rolę książki w życiu człowieka. Po czym zaśpiewali piosenkę „W książeczce”. 
Kolejnym punktem programu był występ uczniów z klasy I. Pierwszaki recytowały wiersz o 
książce i zachęcały do czytania. Zakończyły swój występ piosenką „Witajcie w naszej bajce”. 
Na koniec akademii wystąpiła grupa 3-latków. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę „Moje 
książki”. 
 

- Dnia 19 maja 2017 roku odbyła się akademia z okazji Dni Książki. 
Scenariusz uroczystości: 

I. Powitanie gościa – pracownika Pedagogicznej Biblioteki w Sieradzu i uczestników 
imprezy przez konferansjera. 

II. Inscenizacja pt. „Jak powstaje książka?” – w wykonaniu uczniów klasy II i V. 
III. Turniej wiedzy o książce i lekturach. 

1. Zagadki o książkach. 
2. Odgadywanie tytułów książek na podstawie czytanych fragmentów (fragmenty 

książek czytają uczniowie klasy II, V i VI). 
3. Rozwiązywanie krzyżówki. 
4. Zagadki muzyczne – „Jaka to bajka?” – na podstawie fragmentów z płyt CD. 
5. Zagadki z rekwizytami – odgadywanie z jakiej bajki pochodzi dana rzecz. 
6. Rozwiązywanie rebusów – rozwiązaniem są tytuły książek. 
7. Wierszowana zagadka – odgadywanie postaci z bajek. 

IV. Wykonanie dwu piosenek o książkach przez uczniów klasy II. 
V. Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym „Moja ulubiona książka”. 
I miejsce: Maja Antoniewska, kl. IV 
II miejsce: Makar Tkacz, kl. IV 
III miejsce: Natalia Rychlik, kl. IV 
VI. Wspólne zaśpiewanie piosenki „ W książeczce płynie rzeczka” przez uczniów 

klasy II, V, VI 
VII. Zakończenie spotkania przez konferansjera.  

Podziękowanie za udział w uroczystości i zaproszenie na dalszy ciąg obchodów 
Dni Książki za dwa tygodnie. 

 
- Uroczystość Dni Książki w dniu 2 czerwca 2017 roku. 

Scenariusz uroczystości: 
1. Przedstawienie uczniom klas II – VI zadań, które mają wykonać. 



- każda klasa wybiera książkę, do której wykona ilustracje przedstawiające 
kolejne przygody bohatera (bohaterów) 

- wykonanie strony tytułowej do książki 
- napisanie haseł propagujących czytelnictwo 

2. Prezentacja wykonanych książek przez liderów klas, a następnie przekazanie ich 
komisji konkursowej. 

3. Czytanie haseł o książkach i czytaniu przez uczniów poszczególnych klas. 
4. Odczytanie przez uczniów klasy IV haseł o książkach ułożonych podczas wycieczki 

do Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Sieradzu.  
5. Wybranie najładniejszych książek przez komisję konkursową w dwu kategoriach 

wiekowych: kl. II – III, kl. IV – VI. 
Za najładniejsze prace w ww. kategoriach komisja konkursowa uznała pracę klasy III i VI. 

 
 


