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        1.Wstęp 

 

        Poszukiwanie swojej drogi życiowej jest jednym z podstawowych elementów naszego 

życia. Jego celem jest odnalezienie szczęścia przy wykonywaniu jakiejś konkretnej czynności 

albo przy boku ukochanej osoby lub grupy bliskich nam ludzi. Jednak, żeby cel został 

osiągnięty, a co więcej – ażeby był dla nas satysfakcjonujący, w drodze po niego trzeba się 

nieco wysilić i pamiętać, że wszelkie trudy, ponoszone w trakcie przemierzania owej trasy nie 

są daremne i prędzej czy później skutkują. Nie musi to następować od razu, lecz warto 

wiedzieć, że oczekiwanie na efekt jest rzeczą chyba najbardziej pasjonującą w całej życiowej 

wędrówce! 

        Droga życiowa to nie tylko cele końcowe, ale to także ogół wydarzeń i zachowań, które 

sprawiają nam przyjemność – coś, co daje nam szczęście, a dzieje się w trakcie dochodzenia 

do  celu. 

        Jak zatem znaleźć się na odpowiedniej drodze? Jak odnaleźć w sobie pasje? Niektóre         

z nich ujawniają już na samym początku, a więc w okresie wczesnego dzieciństwa, zaś           

o istnieniu innych w ogóle nie mamy pojęcia. I w tym drugim przypadku są dwie możliwości: 

albo owe „nieuruchomione” nigdy dotąd pasje uśpimy na dobre, albo prędzej czy później 

dopuścimy je do głosu, odkrywając je, często zupełnie przypadkowo.  Dobrze jest, jeśli 

odkryte zostają one w miarę wcześnie, ale to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ważne jest, 

żeby zostały w ogóle rozpoznane – prędzej czy później. Nie jest przecież powiedziane, że 

ludzie dorośli czy nawet starsi nie mogą od zera rozpocząć przygody z jakimś cudownym, 

nowym hobby, które w sobie odnajdą i poczują. 

       Posiadanie pasji nie oznacza wcale, że trzeba być w tej dziedzinie niemal ekspertem            

i mistrzem. Wystarczy, że dana rzecz nas interesuje i ciekawi, że się w niej zagłębiamy           

i lepiej ją poznajemy, że w ogóle mamy takie chęci, żeby się poświęcić danej sprawie.   

       Pasje, jeśli są dobre, pozytywnie rozwijają  człowieka, Niektórzy ludzie mają to 

szczęście, że wykonują zawód, który jest ich pasją - taka praca jest dużo bardziej efektywna! 

       Na największy szacunek zasługują pasje, które obok radości  przekazują wiele dobra 

innym bliźnim, które widać, że są realizowane z wielkim sercem, pełnią człowieka, który im 

się poświęca. 

       Jeśli  rozwijanie naszych ukrytych pasji jest naszym przeznaczeniem i życiowym 

powołaniem, to odkrycie ich przyjdzie samo, w najmniej spodziewanym momencie, często 

nagle, spontanicznie… I nie ma tu żadnej zbędnej filozofii – podobnie jest z nadejściem 

przyjaźni czy miłości. Hobby, które przeznaczone są  dla nas albo w nas tkwią, z pewnością 

się ujawnią, i to w „swoim” czasie. 

      Pasje czynią życie ciekawszym. Człowiek pogrążony wyłącznie w swojej mało ciekawej 

rzeczywistości, nieszukający jakiejkolwiek od niej ucieczki, robiąc coś tylko i wyłącznie dla 

siebie, staje się z wolna zwyczajnym szarakiem. To osoba, która po latach analizy swego 

dotychczasowego życia może stwierdzić, że umknęło jej ono gdzieś między palcami i że nie 

miała nad nim praktycznie żadnej kontroli ani wpływu na to, jak się toczyło. A przecież 

mogło być cudownie – myśli, lecz często o dużo za późno. Pasja to warunek konieczny do 

tego, aby czuć się spełnionym. 

 

 



      Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje samorzutnie. To właśnie dorośli, najpierw 

rodzice, później nauczyciele i wychowawcy powinni ją zaszczepić w procesie nauczania         

i wychowania. Jest to zabieg długotrwały i nie zawsze uwieńczony sukcesem. 

      Rozwój zainteresowań czytelniczych u dziecka rozpoczyna się  w domu. Rodzice sami 

korzystający z książek i czasopism  potrafią przekazać te zainteresowania także swoim 

dzieciom.  Proces ten inicjuje  wspólne z dzieckiem przeglądanie ilustrowanych książeczek     

i czasopism  dziecięcych,  czytanie dziecku interesujących baśni i opowiadań, czytanie z nim 

na zmianę, w miarę  opanowywania przez dziecko techniki czytania niezbędnej do 

samodzielnego korzystania z dostępnych wytworów kultury literackiej.  

       Wraz z rozpoczęciem nauki szkolnej zaczyna wzrastać rola słowa drukowanego i książki 

jako źródła wiedzy. Stopniowo dziecko z odbiorcy literatury poprzez pośrednika (rodzic, 

opiekun, nauczyciel ) - staje się odbiorcą samodzielnym, natomiast czytanie, które do tej pory 

było pojmowane w kategoriach przyjemności, zabawy, staje się obowiązkiem szkolnym, 

łączącym się z przymusem i oceną. Jest to moment przełomowy dla rozwoju zainteresowań 

czytelniczych, ponieważ u ucznia, u którego wystąpią trudności w opanowaniu techniki 

czytania oraz czytania ze zrozumieniem, a co za tym idzie niepowodzenia szkolne, może 

nastąpić trwały uraz do czytelnictwa. Ważne jest więc, aby, mając na uwadze  zarówno 

kształcenie umiejętności czytania, jak i  stopniowe wprowadzenia najmłodszych odbiorców za 

pomocą słowa drukowanego w ciekawy świat literatury, łagodzić niekorzystne skutki lektury 

wymuszonej u dzieci mających trudności w czytaniu, natomiast dzieciom, którym czytanie 

przychodzi z łatwością, dostarczać coraz to nowych bodźców zachęcających do sięgania po 

książkę. 

       Lekturą, która niewątpliwie może przyczynić się do rozwinięcia u dziecka zainteresowań 

czytelniczych jest „Moja wyspa Bali”. 

 

 

2. Charakterystyka książki 

 
   Zabawy lat siedemdziesiątych, umieszczone w realiach współczesnego życia. Dzieci 

czytając książkę „Moja wyspa Bali”, przenoszą się w świat nierzeczywisty, ale mogącym być 

realnym, jeśli tylko go sobie same zorganizują. Nie jest to trudne, gdyż książka wskazuje 

poszczególne kroki, jak to zrobić. Jest swego rodzaju poradnikiem. 

      Książka przeznaczona jest dla czytelnika w wieku od 8 do 12 lat.   Treść jej opowiada o 

dziesięciorgu  dzieciach, które organizują sobie miesiąc wakacji na podwórku. Każde z nich 

jest inne, mają różne problemy, wywodzą się z różnych środowisk, a jednak potrafią stworzyć 

niesamowitą paczkę. 

   Przygody opisane w książce z rozdziału na rozdział coraz bardziej wciągają czytelnika. 

Obok opisów zabaw znalazło się miejsce na tajemnice, zazdrość, nienawiść,  a nawet  miłość. 

   Ta pełna ciepła i humoru opowieść nasycona jest mądrymi radami. Skłania do 

zastanowienia i refleksji. Jest dobrym materiałem do dyskusji w domu, w szkole. 

      Podczas wspólnego czytania dzieci  mają  okazję poznać klimat dawnych podwórek, a 

niektórzy rodzice przypomną sobie, jak to kiedyś było… 

      

 

 

 



3.Założenia dydaktyczne i wychowawcze  

     Głównym założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego              

i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką oraz 

rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności. 

 

 

      Wśród głównych założeń oświatowej polityki państwa w roku szkolnym 2015/2016 jest 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. Do opracowania i realizacji programu 

skłoniła mnie obserwacja zachowań dzieci podczas czytania im książek. Obecnie w Polsce 

wiele szkół przystępuje do programów edukacyjnych promujących czytelnictwo. Do 

najbardziej znanych zaliczam:  „Czytające szkoły” i  „Cała Polska czyta dzieciom”. Jako 

osoba pisząca książki dla dzieci, uważam za swój obowiązek podzielić się z innymi 

nauczycielami propozycją wykorzystania mojej książki w celu rozwijania zainteresowań 

czytelniczych. 

 

       Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. 

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest codzienne, głośne czytanie.     

                                

        Zamiłowanie do czytania rodzi się we wczesnych etapach rozwoju, ponieważ tworzy 

skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa. Czytając dziecku od 

najmłodszych lat sprawiamy, że zachowa ten dobry nawyk na całe życie i inwestujemy                 

w jego rozwój.  Potwierdzają to wyniki badań naukowych. Dowodzą one, że czytanie 

zapewnia emocjonalny rozwój dziecka, stymuluje język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, 

poprawia koncentrację, poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania, ułatwia naukę, 

pomaga odnieść sukces w szkole, buduje i umacnia więź między dorosłym i dzieckiem, 

wspiera w wychowaniu. Mądrze dobrana literatura uczy odróżniania dobra od zła, zachęca do 

refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów, rozwija wrażliwość i empatię, jest 

nośnikiem wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, 

życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość. Nabywanie tych wartości od najmłodszych 

lat staje się szczególnie istotne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne 

wzorce kultury masowej i pogoń za pieniądzem.   

 

        Tymczasem współczesne dzieci nierzadko dorastają w środowisku ubogim językowo. 

Rodzice zajęci pracą zawodową i codziennymi obowiązkami domowymi coraz mniej z nimi 

rozmawiają i mało im czytają. Kontakt z żywym słowem i rozmowę z najbliższymi zastępuje 

przeważnie telewizja i komputer, narzędziem których nie jest język lecz obraz. Nadmierne       

i niekontrolowane korzystanie przez dzieci z mediów wizualnych powoduje między innymi 

wady wzroku, brak umiejętności językowych, nieumiejętność myślenia, zanik wyobraźni, 

trudności z koncentracją, niecierpliwość, lenistwo umysłowe, spadek wyników w nauce, 

osłabienie wrażliwości, ograniczenie kontaktów z członkami rodziny i rówieśnikami, 

obniżenie umiejętności społecznych i wskaźników inteligencji emocjonalnej i różnego typu 

trudności w późniejszym życiu. Przepaść intelektualna i emocjonalna pomiędzy dziećmi, 

którym rodzice  i wychowawcy dużo czytają, a dziećmi pozbawionymi takiej stymulacji 

narasta w kolejnych latach dzieciństwa i stanowi jedną z przyczyn postępującej z roku na rok 

demoralizacji młodego pokolenia. 

 

          Książka „Moja wyspa bali” promuje wartości uniwersalne,  uczy  odróżniać prawdę od 

fałszu, dobro od zła, poszukuje prawd moralnych. Książka pomaga dziecku zrozumieć świat, 

dostrzegać i cenić ważne wartości społeczne: koleżeństwo, poszanowanie pracy, poczucie 



honoru, poszanowanie drugiego człowieka. Pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru: 

uczynność, miłość, opiekuńczość, wrażliwość, tolerancję. Kreatywność bohaterów lektury 

pobudza do podjęcia twórczej działalności. 

 

 

        Głównym założeniem programu jest budowanie u dzieci skojarzenia czytania                   

z przyjemnością. Adresatami niniejszego programu są uczniowie szkół podstawowych. 

Program jest integralną częścią procesów nauczania - uczenia się i wychowania. Rozszerza 

treści podstawy programowej o elementy edukacji czytelniczej i medialnej. Jest zgodny           

z większością programów  wychowawczych oraz z misją każdej szkoły. 

        Program ten może być realizowany podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, zajęć 

języka polskiego, wychowania fizycznego, w dowolnym zespole zajęć pozalekcyjnych, 

świetlicach szkolnych, ogniskach pracy pozaszkolnej, kółkach zainteresowań. Realizując go, 

należy mieć jednak na uwadze indywidualny charakter rozwoju dzieci, uwzględniać ich 

potrzeby, chęci i możliwości oraz zainteresowania. 

            Program rozwoju zainteresowań czytelniczych zawiera szczegółowe zagadnienia         

i sposoby ich realizacji. Zawiera również informację o preferowanych metody i formy pracy, 

sprzyjających osiąganiu zamierzonych celów, przewidywane osiągnięcia uczniów oraz 

sposoby ewaluacji.  

           Głównym źródłem wiedzy ucznia będą jego osobiste doświadczenia zdobywane 

podczas poznawczej i twórczej aktywności. Dobór formy i metody pracy oraz środków 

dydaktycznych cechuje duża różnorodność, tak, by dzieci mogły pracować kreatywnie, by 

rozwijały swoją twórczą aktywność, a realizator programu  nie wpadł w nużący stereotyp 

postępowania. 

            Program nie ma osobnych kryteriów oceniania, gdyż nie jest on związany ściśle           

z realizacją treści nauczania podstawowych przedmiotów szkolnych. Podczas realizacji 

niektórych zagadnień ocenianie nastąpi na wybranych edukacjach wczesnoszkolnych, 

lekcjach języka polskiego poprzez wypowiedzi ustne i pisemne uczniów, zgodnie z 

przyjętymi przez szkołę kryteriami. W innych wypadkach oceny dokona jury konkursowe lub 

dziecięca widownia. 

 

4. Cele programu 

Cel ogólny: 

Głównym celem programu rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci jest 

popularyzowanie czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych   

i pozalekcyjnych.  

 

 

 

 Cele szczegółowe: 

W realizacji głównego celu programu wyszczególniam następujące zagadnienia: 

rozbudzanie chęci i motywacji do nauki,  

kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych, 

kształcenie samoistne, 

oddziaływanie terapeutyczne lektury. 

 

 

 



Cele ukierunkowane na dziecko: 

 

*Rozbudzanie chęci i motywacji do nauki: 

- budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych 

możliwości do bezpośredniego obcowania z książką, 

- budzenie zainteresowania lekturą jako źródłem potrzebnych informacji oraz inspiracją do 

zabawy i ciekawego spędzania czasu, 

- przybliżanie świata książek,  

- doskonalenie umiejętności korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej. 

 

*Kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych: 

- wyzwalanie spontanicznej aktywności twórczej dziecka, 

- rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów, 

- rozwijanie myślenia i umiejętności twórczych, 

- rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach, 

- rozwijanie umiejętności  oceny postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego 

stanowiska, 

- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć w różnych dziedzinach, 

- dostarczanie okazji do autokreacji ucznia. 

 

*Kształcenie samoistne: 

- podejmowanie przez ucznia coraz bardziej świadomych decyzji czytelniczych, 

- kształtowanie nawyku czytania.  

- nabywanie wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej 

- wyrobienie umiejętności wyboru i oceny książki, 

- rozwijanie języka ucznia, pamięci i wyobraźni dziecka bogacenie zasobu leksykalnego 

czynnego i biernego,  

- nabywanie umiejętności  interpretowania treści przeczytanego utworu, 

- ukazywanie wzorców właściwego zachowania, 

- kształcenie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie, 

- wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę,  

- uwrażliwianie na wartości kulturowe i rozbudzanie potrzeby stałego uczestnictwa                

w kulturze, 

- uwrażliwienie na piękno języka literackiego, 

- ćwiczenie koncentracji 

- poszerzanie zasobów ogólnej wiedzy dziecka.  

- umożliwianie uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych. 

 

*Oddziaływanie terapeutyczne lektury: 

- wzmacnianie samooceny uczniów poprzez aktywizowanie do uczestnictwa w różnorodnych 

formach zajęć, 

- stymulowanie emocjonalnego rozwoju dziecka.  

- przeciwdziałanie uzależnieniu od telewizji i komputerów.  

- wzmacnianie i aktywizowanie uczniów słabszych i nieśmiałych, 

- kształtowanie i uświadamianie potrzeby dawania radości innym, 

- czerpanie  radości ze wspólnie wykonanego zadania,  

- podtrzymywanie i utrwalanie więzi koleżeńskich pomiędzy dziećmi, 

- dostarczenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, pozwalających 

rozładować napięcia psychiczne. 

 



 

 

Cele ukierunkowane na rodzinę: 
-szerzenie wiedzy na temat wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka  

- uświadomienie rodzicom roli głośnego czytania w prawidłowym rozwoju dziecka,    

- współdziałanie poprzez włączenie się w realizację programu i aktywne uczestnictwo w jego 

realizacji, 

- pozyskiwanie rodziców do współpracy na rzecz własnego dziecka, 

- stwarzanie rodzicom możliwości wyrażania swoich opinii i informacji zwrotnych o tym, 

jakie są efekty oddziaływań,  

- aktywne uczestnictwo rodziców w działaniach proponowanych przez nauczyciela,  

- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu, 

- budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem. 

 

Cele ukierunkowane na nauczycieli pracujących w szkole: 
- stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery, 

- dzielenie się wiedzą, 

- bogacenie warsztatu pracy i kącików czytelniczych dla dzieci. 

  

 

Realizatorzy: 
        Nauczyciele szkół przy współpracy z biblioteką szkolną i publiczną oraz rodzicami. 

 

 

5. Procedury osiągania celów 

         Realizacja zadań programu rozwoju zainteresowań czytelniczych wymaga od 

nauczyciela i uczniów dużej aktywności  i stosowania różnorodnych form i metod pracy 

zgodnych z aktualnymi potrzebami i preferencjami uczniów.  

Metody: 

- podająca ( przyswajanie ), 

- problemowa ( odkrywanie ), 

- aktywizująca ( przeżywanie), 

- praktyczna ( działanie). 

  

         Metody pracy z dziećmi wspierają formy pracy: 

- praca indywidualna, 

- praca grupowa, 

- praca zbiorowa.  

Na pierwszy plan wysuwają się  zróżnicowane metody aktywizujące proces dydaktyczno-

wychowawczy: 

- gry i zabawy dydaktyczne, 

- ekspresja plastyczna i literacka, 

- inscenizacje, 

- drama, 

- granie ról, 

- zabawy i ćwiczenia psychologiczne, 

- praca w grupach metodą projektu, 

- konkursy czytelnicze,  



- wycieczki do  bibliotek, 

- lekcje biblioteczne, 

- pisanie listu, 

- próby pisania recenzji, 

- opowiadanie,  

- pogadanka. 

 

Większość zajęć zostanie przeprowadzona w formie pracy zespołowej lub pracy w grupach, 

realizacja niektórych zadań przyjmie formę pracy indywidualnej dziecka. 

 

Zainteresowania czytelnicze będą kształtowane poprzez:  

- wspólne głośne czytanie ciekawych fragmentów  książki, 

- nawiązywanie do osoby autora, poprzez napisanie listu, zorganizowanie wystawki książek, 

spotkanie autorskie 

- przedstawienie sylwetek głównych bohaterów- scenki teatralne. 

- czytanie z podziałem na role, czy też inscenizowanie wybranych fragmentów, 

- konkursy czytelnicze:  

                - konkurs pięknego czytania,  

                - konkurs w oparciu o znajomość lektury,  

                - konkurs plastyczny,  

- pisanie opowiadań na podstawie lektury, 

- dopisywanie dalszych losów bohaterów,  

- lekcje biblioteczne,  

- udział w imprezach, konkursach, wystawach itp. organizowanych przez szkołę i  biblioteki, 

- gry i zabawy czytelnicze, 

- prezentację własnej twórczości literackiej,  

- inscenizacje tekstów,  

- spotkania czytelnicze w świetlicy, z zaproszonymi gośćmi: rodzicami, seniorami, itp. 

- sporządzanie gazetek dotyczących przeczytanych, czy też polecanych pozycji książkowych, 

- tworzenie przez dzieci własnych książeczek,  

 

 6. Pomoce dydaktyczne 

       Książka wiodąca - „Moja wyspa Bali” oraz inne książki wybrane przez nauczycieli. 

  

7. Uwagi o realizacji 

       Program realizowany może być  w różnych grupach wiekowych w szkołach 

podstawowych. Treści zawarte w programie są zgodne z podstawą programową                       

i dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Planując zajęcia czytelnicze rozwijające 

kreatywne myślenie uwzględniono fakt, że nie mogą one być oderwane od codziennego toku 

pracy. 

      Łączą się one z tematyką realizowaną w szkole a inspiracją do podjętych działań jest 

kalendarz świąt i uroczystości szkolnych. 

      Dodatkowym atutem wybranej książki jest jej terapeutyczna funkcja. Odpowiednie 

spojrzenie na treść i zawarte w niej wątki stwarzają dodatkowe możliwości jej wykorzystania.  

 

 



 

8. Harmonogram działań 

Współpraca z rodzicami 

 

Lp

. 

 

Temat 

przewodni 

 

Główne zamierzenia 

 

Sposób realizacji 

 

Termin, 

osoby 

odpowiedzial

ne 

 

 

1. 

 

 

Akcja 

informacyjna 

dla rodziców 

 

 

 zachęcenie rodziców               

do współpracy  w 

zakresie realizacji 

treści dotyczących 

działań czytelniczych 

oraz rozwijania 

kreatywnego myślenia, 

 

 

 

 

 

 pozyskiwanie 

rodziców do działań, 

 

 

 

 przekazanie rodzicom 

informacji na temat założeń 

programu, 

 

 udostępnienie rodzicom 

artykułów i informacji 

zachęcających do stwarzania 

dzieciom warunków do 

podejmowania działań 

czytelniczych i twórczych, 

 

 uświadomienie rodzicom roli  

czytania w prawidłowym 

rozwoju dziecka poprzez 

udostępnianie artykułów na 

dany temat, 

 

 zachęcanie rodziców do 

wzbogacania bazy 

materialnej  o pomoce do 

zajęć czytelniczych oraz 

rozwijających kreatywne 

myślenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Rodzice w 

szkole 

 

 

 zachęcanie do 

aktywnego udziału 

rodziców     w 

działaniach 

proponowanych przez 

szkołę. 

 

 

 udział w zajęciach,  

 udział rodziców w 

proponowanych zabawach, 

konkursach  i  akcjach, 

 spotkania integracyjne z 

rodzicami. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Bawimy się 

razem 

 

 pogłębianie 

prawidłowych relacji 

rodzinnych, 

 wyzwalanie radości ze 

wspólnego działania, 

 budowanie mocnych 

 

 wspólne czytanie, 

 wyzwalanie radości ze 

wspólnego działania,  

 wykorzystanie utworu 

literackiego w celu 

wspólnych zabaw metodami 

 

 



więzi emocjonalnych 

między dorosłym a 

dzieckiem podczas 

wspólnej pracy, 

 wzbogacanie 

pomysłowości dziecka 

i rodziców, pobudzanie 

twórczej wyobraźni.   

  

aktywnymi (podchody, gry, 

kolorowe dyskoteki z okazji 

różnych świąt, ognisko, teatr 

itp.), 

 noc w bibliotece, 

 rodzinne konkursy( zakładka 

do książki „Moja wyspa 

Bali”, inna okładka lektury, 

reklama różnych pozycji 

książkowych). 

 

 

 

                                                  Współpraca ze środowiskiem 

 

L

p

. 

Temat    

przewodni 

Główne zamierzenia Sposób realizacji Termin 

realizacji 

 

1 

 

Książka               

„ Moja wyspa 

Bali” trampoliną 

do poznania 

innych książek                 

i budowania 

relacji 

interpersonalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nawiązanie 

cyklicznej 

współpracy z 

biblioteką szkolną i 

publiczną,  

 

 kontakty z ludźmi 

powiązanymi z 

powstawaniem 

książek, 

 

 

 nabywanie 

doświadczeń 

teatralnych,                       

 

 nawiązanie 

współpracy z 

innymi klasami. 

 

 zajęcia w bibliotece szkolnej i 

publicznej, 

 pisanie listu do autorki książki, 

 spotkanie z autorką książki          

„Moja wyspa Bali” 

 spotkanie z ilustratorem książek, 

 wycieczka do drukarni, 

 czytanie różnorodnych utworów 

o wartościach, wychowawczych, 

poznawczych, kształcących oraz 

zawierających elementy fantazji 

i humoru, 

 oglądanie filmów i sztuk 

teatralnych opartych na treści 

filmów, 

 udział w spektaklach teatralnych, 

 rozmowy na temat treści 

utworów, 

 spotkania autorskie, 

 wspólne czytanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2

. 

 

 

 

Z książką uczymy 

się jak żyć 

bezpiecznie 

 

 

 

 

 rozpowszechnianie               

w środowisku 

lokalnym idei 

głośnego czytania 

dzieciom. 

 

 

 

 

 

 zaproszenie rodziców, dziadków 

do głośnego czytania dzieciom, 

 wspólne zabawy wysnute                   

z czytanych tekstów prowadzone 

wg pomysłu nauczycielek                   

w grupach dostosowane do 

wieku i możliwości 

rozwojowych dzieci. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Babcine 

opowieści 

 

 

 budowanie  więzi 

emocjonalnych 

między dziadkami a 

dzieckiem. 

 

 zaproszenie babć lub dziadków  

do czytania   i opowiadania o 

swoich zabawach  

podwórkowych.  

 

 

 

4 Książka 

kucharska 

ulubioną lekturą 

mojej mamy. 

       gotowanie z mamą  czytanie przepisów potraw 

wykonywanych w książce        

”Moja wyspa Bali”, 

 przygotowanie „Kryzysków” 

według przepisu Zuzi. 

 

 

5

. 

Zbiórka książek               

z przeznaczeniem 

dla placówek 

opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

 

 rozpowszechnianie 

czytelnictwa. 

 

 ogłoszenie rozpoczęcia akcji 

wśród rodziców i dzieci, 

 przeprowadzenie zbiórki i 

przekazanie zebranych książek.  

 

 

 

 

 

                                                                   Praca z dziećmi 

 

 

Lp

. 

 

Temat 

przewodni 

 

Główne zamierzenia 

 

Sposób realizacji 

 

Termin 

realizacji 

 

 

1. 

 

 

Poczytajmy 

razem 

 

 włączenie do akcji 

„Czytajmy dzieciom” 

rodziców i członków 

rodzin. 

 

 

 czytanie książki przez rodziców 

lub członków rodzin, 

 zabawy w oparciu o treść 

książki w domu i na terenie 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 

 

Książka 

inspiracją do 

działania 

 

 wzbogacenie 

pomysłowości 

dziecka, pobudzenie 

twórczej wyobraźni, 

 

 nauka umiejętności 

szukania ambitnych 

pozycji książkowych. 

 

 klasowe konkursy, 

 

 zachęcenie rodziców i dzieci do 

udziału w konkursie, 

 

 zapoznanie z ciekawymi 

portalami czytelniczymi (np. 

www.lubimyczytac.pl), 

 

 próby pisania recenzji książek. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaję książkę 

„ Moja wyspa 

Bali” i bawię 

się .               

 

 

 udział dzieci                       

w konkursach i 

zabawach po 

wcześniejszej analizie 

lektury. 

 integracja grupy,  

 czerpanie radości ze 

wspólnych zabaw, 

 rozwijanie wyobraźni 

i  fantazji przy 

tworzeniu 

samodzielnych 

opowiadań, 

 

 

 konkursy, zabawy,  

 teatr, kino w klasie, 

 kolorowe dyskoteki, andrzejki, 

podchody, zabawy karciane, 

wyścigi, okienka, wieczory 

bajek, ognisko, turnieje, 

obchody urodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 budowanie mocnych 

więzi emocjonalnych 

między dorosłym,                         

a dzieckiem podczas 

wspólnej pracy. 

 

 

 pisanie twórczych opowiadań, 

 opublikowanie prac na stronie 

internetowej szkoły, 

 zorganizowanie wystawy prac 

konkursowych w bibliotece 

publicznej. 

 

 

 

4. 

 

Dzieci -            

-  dzieciom                        

i nie tylko… 

 

 prezentacja książki 

 dzielenie się wiedzą 

na temat czytelnictwa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 odwiedziny w innych klasach 

 teatrzyk, inscenizacja, 

 

 prezentacja książki, 

 

 wspólne zabawy, 

 

 wystawki książek w świetlicy, 

 

 gazetki ścienne popularyzujące, 

 

 

http://www.lubimyczytac.pl/


ciekawe pozycje książkowe, 

 

 konkurs czytelniczy.  

 

 

 

 

  
 

 

 

9. Opis osiągnięć uczniów 

Po realizacji zaplanowanych zadań uczeń powinien: 

- potrafić wypowiedzieć się na temat przeczytanej lektury własnymi dowolnie wybranymi 

środkami wypowiedzi (wypowiedź słowna: opowiadanie, opis, cytowanie; pisemna np. 

wypisanie urywka lub plastyczna wybraną przez siebie techniką), 

- utrwalić w pracach plastycznych i literackich wrażenia związane z poznawanymi utworami, 

- współpracować w grupie z innymi dziećmi, przyjmując na siebie różne role, 

- nauczyć się czerpać satysfakcję ze wspólnej pracy, 

- doświadczalnie poznać budowę książki i czasopisma,   

- udoskonalić umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi, 

- wykazywać się dbałością o kulturę języka, 

- rozumieć potrzebę systematycznego czytania, 

- samodzielnie dokonywać wyboru i oceny książki,  

- poszerzyć swoje wiadomości na temat lektury jako źródła potrzebnych informacji oraz 

inspiracji do zabawy i ciekawego spędzania czasu wolnego, 

- utrwalić i rozszerzyć zakres informacji na temat korzystania z biblioteki szkolnej, 

- wiedzieć więcej o ofercie kulturalnej bibliotek publicznych,  

- nazwać korzyści płynące z obcowania z lekturą, 

- rozwinąć własne zdolności twórcze. 

 

 

 

 

10. Efekty działań programowych 
 

Dziecko: 
- odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką, 

- doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach  

z tekstem, 

- nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej, 

- posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć, 

-  wie, jak funkcjonuje biblioteka, 

- czuje się czytelnikiem i samodzielnie wyszukuje książki o interesującej go tematyce, 

- potrafi analizować treść utworów, omówić i ocenić postępowanie bohaterów z próbą 

uzasadnienia własnego stanowiska, 

- potrafi wyodrębnić postacie pozytywne i negatywne, 

- zna różne zwyczaje i tradycje, bierze udział w ich celebrowaniu; 



- przy pomocy nauczyciela przygotowuje inscenizacje utworów i bierze w nich udział 

(układanie prac plastycznych wg chronologii wydarzeń, powtarzanie treści i dialogów, 

samodzielne wykonywanie kukiełek, sylwet lub elementów strojów aktorskich i dekoracji, 

występy przed zaproszonymi gośćmi). 

- potrafi wypowiedzieć się na temat książki i ekspresyjnie wyrazić ich treść. 

 

Rodzice dziecka:   
- dostrzegają wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka,  

-współdziałają z nauczycielkami poprzez włączenie się proponowane działania 

i dostarczanie materiałów do zabaw, 

- chętnie współpracują na rzecz własnego dziecka, 

- mają możliwość wyrażania swoich opinii i informacji zwrotnych o tym, jakie są efekty 

oddziaływań, 

- stwarzają dzieciom warunki do kontaktu z książką, biblioteką. 

 

Personel szkoły: 
- stwarza swobodną, akceptującą i twórczą atmosferę, 

- poszerza własną wiedzę dotyczącą wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka, 

- współpracuje podczas bogacenia warsztatu pracy i kącików czytelniczych dla dzieci, 

- pomaga przy podejmowaniu z rodzicami wspólnych działań mających na celu rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych dzieci. 

 

11. Ewaluacja programu 

     Ewaluacja, zdaniem B. Niemierki, jest pogłębionym sprawdzeniem i ocenieniem osiągnięć 

uczniów, obejmującym analizę warunków przebiegu i wyników nauczania, nastawionym na 

ulepszenie procesu dydaktycznego. 

 

     W ewaluacji wytyczonych działań na etapie kształcenia przedszkolnego, pomocami będą 

przede wszystkim rodzice, którzy we współpracy z nauczycielami będą wraz z dziećmi                  

w domu kontynuować rozwój zainteresowania czytelnictwem. W ten sposób tworzone przez 

nauczyciela pewne modele zachowań przenoszone będą do życia codziennego. 

 

     Dla nauczyciela miernikiem osiągnięcia oczekiwanego efektu będzie rozmowa oraz 

przeprowadzenie krótkiej ankiety wśród rodziców dotyczącej częstotliwości głośnego 

czytania dzieciom oraz sporządzenie sprawozdania podsumowującego realizację programu. 

 

     Sprawdzianem, w jakim stopniu są osiągane zamierzone cele będzie:  

ewaluacja wewnętrzna: rękodzieła dzieci, wykonane książeczki, ilustracje do książki, prace 

konkursowe, sporządzone notatki, zapisy w planach pracy i dziennikach zajęć, wyniki ankiet 

ewaluacyjnych do wybranych zajęć, informacja zwrotna ustna i pisemna, 

ewaluacja zewnętrzna: udział uczniów w konkursach, wystawach, organizowanych przez 

biblioteki..  

     Wnioski wynikające z analizy wyników testu i ankiet ewaluacyjnych zostaną 

wykorzystane do ulepszenia programu poprzez usprawnienie form i metod pracy tak, aby 

zapewniały realizację zamierzonych celów i były odpowiednie dla uczniów. 
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