Upowszechnianie czytelnictwa,
rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 22
im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

Opracowanie:
Monika Wąsińska - nauczyciel bibliotekarz
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WSTĘP
W roku szkolnym 2016/2017, na podstawie art. 35 ust.2 pkt.1 USTAWY z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010),
upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży ustalono jako jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2016 poz.
895):
„Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w
szkole podstawowej należą:
1. czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia,
wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie
wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu
społeczeństwa.
(…)
Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania
się językiem polskim w tym dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów.
(…)
Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata,
w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.
(…)
Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna,
dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów
multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów
biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego
przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i
wykorzystywania informacji. ”

Wszystkie działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju kompetencji czytelniczych
uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie wynikają z
dotychczasowych doświadczeń oraz analizy potrzeb uczniowskich.
Planowane na rok szkolny 2016/2017 działania mogą zostać uzupełnione o bieżące działania,
które wynikać będą z aktualnych potrzeb dzieci uczęszczających do SP nr 22 w Częstochowie.
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Działania podejmowane w celu upowszechniania czytelnictwa
i rozwijania kompetencji czytelniczych
podejmowane przez Szkołę Podstawową nr 22 w Częstochowie
W celu realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji
czytelniczych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w
Częstochowie zaplanowano następujące działania:
a) Lekcje biblioteczne realizowane zarówno przez nauczyciela bibliotekarza według
opracowanego programu, jak i poprzez zajęcia organizowane przez Filie Biblioteki
Publicznej im. W. Biegańskiego w Częstochowie oraz Bibliotekę Pedagogiczną RODN
„WOM” w Częstochowie. Zajęcia realizowane podczas wyjść do placówek poza szkołę
organizowane będą według potrzeb w ciągu roku szkolnego.

b) Organizacja konkursów: czytelniczych, przedmiotowych, wiedzy, recytatorskich,
literackich i innych o zakresie: szkolnym, międzyszkolnym i powiatowym.
W ramach organizacji konkursów działania upowszechniające czytelnictwo obejmują
zarówno aspekt organizacyjny – przygotowanie wydarzenia, jak i wsparcie uczniów w
przygotowaniu się do konkursu: wyszukiwanie informacji, pomoc w doborze repertuaru,
wsparcie w procesie przygotowawczym.
L.P.
KONKURS
1.
Konkurs czytelniczy dla uczniów
klasy IV – „Poznajemy Narnię”
2.
Konkurs dotyczący znajomości
książki „W pustyni i w puszczy”
H. Sienkiewicza dla uczniów
klasy V
3.
Międzyszkolny Konkurs
recytatorski przeznaczony dla
uczniów klas 0 – III „Poeci dla
Dzieci”
4.
Konkurs plastyczny „Portret
Patrona”
5.
Międzyszkolny konkurs na
opowiadanie lub wiersz o kocie
6.
Szkolny Konkurs Pięknego
Czytania” – impreza czytelnicza
dla uczniów klas: III i VI

ORGANIZATOR
M. Wąsińska,
E. Szkamruk
M. Wąsińska,
E. Szkamruk

TERMIN
Grudzień- styczeń

M. Wąsińska,

Czerwiec

A. Smoląg,
M. Wąsińska
E. Szkamruk,
M. Wąsińska
E. Szkamruk,
B. Chatys
M. Wąsińska

Marzec

Marzec

Styczeń - luty
Kwiecień
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c) Organizacja uroczystości i wydarzeń szkolnych promujących bibliotekę i czytelnictwo:
L.P.
WYDARZENIE
1.
Obchody Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania (oddział
przedszkolny)
Październik Miesiącem Bibliotek
2.
– promocja działań biblioteki
poprzez spotkania z uczniami w
pracowni bibliotecznej i głośne
czytania wybranych książek
3.
Obchody Dnia Misia:
- uroczystość w oparciu o
wierszyki na temat misia
skierowana do uczniów oddziału
przedszkolnego i klasy I
4.
Organizacja warsztatów
bożonarodzeniowych, w trakcie
których przeczytane zostaną
utwory tematyczne
5.
Dzień Kubusia Puchatka –
spotkanie czytelnicze dla
uczniów klas 0 – III i rodzin z
okazji święta połączone z
Pasowaniem na czytelnika
uczniów klasy I
6.
Światowy Dzień Kota spotkanie czytelnicze dla
uczniów i rodzin z okazji święta
7.
Światowy Dzień Lasu spotkanie czytelnicze dla
uczniów i rodzin z okazji święta
8.
Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek
spotkanie czytelnicze dla
uczniów i rodzin z okazji święta

ORGANIZATOR
M. Wąsińska

TERMIN
29.09.2016r.

M. Wąsińska

październik

M. Wąsińska,
R. Goniwiecha,
Wychowawcy klas I i
oddziału
przedszkolnego
M. Wąsińska

25.11.2016r.

M. Wąsińska

Styczeń

M. Wąsińska

Luty

M. Wąsińska

Marzec

M. Wąsińska

Maj

Grudzień
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d) Działania, których celem jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych w klasach I – III i IV - VI:
L.P.
WYDARZENIE
1.
Zajęcia głośnego czytania dla uczniów
klasy II;
2.
Zorganizowanie biblioteczek
klasowych z książkami przyniesionymi
przez uczniów, wymiana wrażeń i
opinii po ich przeczytaniu.

ORGANIZATOR
M. Wąsińska

TERMIN
Piątek 8.00 – 8.45

Wychowawcy klas I
– III i oddziału
przedszkolnego

Wrzesień
Na bieżąco

3.

Codzienne, głośne czytanie
wybranych tekstów (opowiadań,
wierszy) podczas zajęć edukacji
polonistycznej.

Wychowawcy klas I III i oddziału
przedszkolnego

Na bieżąco

4.

Improwizacje i dramy w oparciu o
teksty literackie podczas zajęć
edukacji polonistycznej. Wykonywanie
Prac plastycznych i technicznych w
oparciu o przeczytane utwory.
Zorganizowanie "spotkania
czytelniczego" dla młodszych kolegów
z kl. I i oddziału przedszkolnego np.
wiersze Brzechwy lub Tuwima;

Wychowawcy klas I III

Według potrzeb

Wychowawca klasy
III

Do uzgodnienia z
wychowawcami

Organizacja kolejnej edycji projektu
„Czytasz moimi oczami” – działania w
ramach współpracy z ośrodkiem dla
dzieci niewidomych. W ramach
projektu nagrana zostanie kolejna
płyta z utworami czytanymi przez
uczniów klas IV - VI
Organizacja spotkań czytelniczych dla
dzieci i ich rodzin połączone z
warsztatami plastyczno-technicznymi

E. Szkamruk,
M. Wąsińska

II semestr
(Finał: Dzień
Dziecka)

M. Wąsińska

II semestr

5.

6.

7.

e) Tworzenie biuletynu informacyjnego szkoły Wiadomości z Żabiej opracowanego w
bibliotece szkolnej wspólnie z uczniami klas IV – VI.

f) Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Częstochowie:
- Zajęcia czytelnicze dla uczniów klas I - III (luty – marzec),
- Zajęcia czytelnicze w Bibliotece Pedagogicznej: Kalendarz Czytelnika kl. IV (styczeń),
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f) Udział w zewnętrznych imprezach czytelniczych –Paradzie Postaci Literackich
organizowanej przez Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy (kwiecień) oraz na bieżąco
udział i promocja organizowanych przez placówki na terenie miasta innych działań na rzecz
rozwoju czytelnictwa i kompetencji czytelniczych wśród dzieci szkół podstawowych.

g) Promocja książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Książki Naszych Marzeń (na lata 2016 – 2020). Głównym celem projektu jest ułatwienie
czytelnikom dostępu do książek poprzez wzbogacenie oraz urozmaicenie księgozbioru
bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych.

h) Prezentacja ciekawych książek dla dzieci, nowości wydawniczych poprzez gazetki
ścienne, stronę szkoły, biuletyn szkolny.

i) Korzystanie z nowych technologii edukacyjnych podczas zajęć czytelniczych:
- wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz tablicy interaktywnej podczas realizacji
zajęć czytelniczych,
- propagowanie wśród uczniów książek internetowych (np. www.wolnelekury.pl)
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PROGRAM Z ZAKRESU
EDUKACJI CZYTELNICZEJ
DLA UCZNIÓW KLAS I-III
Założenia programowe:









rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa literatury
pięknej,
wspomaganie, rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy zdobytej przez ucznia podczas edukacji
wczesnoszkolnej,
wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
promowanie umiejętności dziecka w środowisku, a przez to promowanie szkoły,
wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim w
treściach na określony temat,
dostosowanie treści do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb wszystkich
wychowanków,
doskonalenie techniki czytania,
ścisła współpraca z wychowawcami klas I - III.

Cele programu:
 rozwijanie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie),
 zapoznanie z wybranymi utworami literatury dziecięcej (klasycznej i współczesnej),
 zdobywanie wiedzy,
 przekazywanie wartości i norm społecznych,
 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wierszy, baśni, opowiadań,
 zabawy i gry dramowe,
 kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, korzystanie z bibliotek,
czytelni, zbiorów własnych dzieci;
 wyrabianie postawy poszanowania księgozbioru,
 stymulowanie rozwoju zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie potrzeby kontaktu z
książką,
 poznanie pracy bibliotekarza, księgarza, wydawcy,
 poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką,
 prezentowanie uczniom technik pracy na narzędziach multimedialnych (tablica
interaktywna, rzutnik),
 wyrabianie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 rozwijanie umiejętności obiektywnego oceniania pracy swojej i kolegów,
 pobudzanie umiejętności własnej prezentacji przed klasowym i szkolnym audytorium,
 stwarzanie okazji i stymulowanie do korygowania wad wymowy,
 rozwijanie twórczości literackiej,
 rozwijanie wyobraźni.
Metody pracy:
 obserwacja,
 pogadanka z elementami dyskusji,
 drama,
 inscenizacja,
 burza mózgów,
 ćwiczenia praktyczne.
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Tematyka lekcji bibliotecznych:
Klasy 0 – III:
1. Spotkanie z książką w bibliotece
2. Poznajemy Baśnie H.Ch. Andersena
3. Głośne czytanie legend: zajęcia na podstawie polskich legend
4. Głośne czytanie: moje lektury
5. Wiosenne spotkania z wierszami Marii Konopnickiej
6. Poznajemy historię książki
7. W krainie wierszy Tuwima
8. Trudne sprawy: Powiedz komuś
9. Poznajemy baśnie braci Grimm
Klasy IV – VI:
1. Strach przed poezją – czy warto?
2. Słowniki i encyklopedie źródłem informacji
3. Głośne czytanie fragmentów książek: moje lektury
4. Przyjaźń – zajęcia z elementami biblioterapii
5. Poznajemy historię książki
6. Zaczarowany świat książek Frances Burnett
7. Zbiory biblioteczne jako źródło wiedzy
8. Gdzie szukać wiedzy? – źródła informacji
Oczekiwane osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu:
Uczeń powinien:
 uważnie słuchać prezentowaną treść utworu,
 ciekawie opowiadać wybrany fragment utworu,
 dokonać adekwatnej ilustracji do tekstu, ułożyć książeczkę obrazkową,
 wczuć się w rolę bohaterów utworów i przedstawić ich za pomocą mimiki, ruchu i gestu,
 ułożyć historyjkę obrazkową w kolejności występowania wrażeń,
 znać wybrane postacie autorów literatury dziecięcej,
 zaprezentować swoją ulubioną książkę,
 zaprojektować i wykonać zakładkę, okładkę,
 znać i stosować regulamin biblioteki,
 właściwie zachowywać się podczas korzystania z czytelni i bibliotek,
 znać rodzaje źródeł informacji zgromadzonych w bibliotece,
 samodzielnie dokonać wyboru i wypożyczenia książek,
 wykorzystywać zbiory biblioteczne jako źródło potrzebnych informacji.

Ewaluacja
Aby przekonać się, czy zrealizowane zostały cele wychowawcze i edukacyjne, a uczniowie
opanowali wymagane umiejętności, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. W jej wyniku
otrzyma się informacje niezbędne do oceny wartości merytorycznej i metodycznej programu oraz
wskazówki do jego modyfikacji.
Formy ewaluacji:
 ankiety dla uczniów i rodziców (styczeń i czerwiec),
 obserwacja,
 rozmowa.
8

