
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Szczegółowy harmonogram działań ( do wyboru) 

PIERWSZY ROK PROJEKTU 

 

Lp. 

 

Temat 

przewodni 

 

Główne zamierzenia 

 

Sposób realizacji 

 

Termin, osoby 

odpowiedzialne 

 

 

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, 

 

wrzesień- 

październik 

2. Rodzice w 

szkole 

 

 zachęcanie do aktywnego 

udziału rodziców    
 w działaniach proponowanych 

przez wychowawcę, 

 włączenie do akcji „Czytajmy 

dzieciom” rodziców 
 i członków rodzin. 

 

 zielona dyskoteka z okazji andrzejek, 

 wspólne czytanie, zaproszenie rodzica 

do głośnego przeczytania fragmentu 

książki. 

( raz na dwa miesiące jeden albo dwóch 

rodziców), 

listopad 

 

 

3. 

 

Bawimy się 

razem 

 

 

 

 pogłębianie prawidłowych 

relacji rodzinnych, 
 wyzwalanie radości       

  ze wspólnego działania, 

 budowanie mocnych więzi 

emocjonalnych między 

dorosłym a dzieckiem podczas 

wspólnej pracy, 
 wzbogacanie pomysłowości 

dziecka i rodziców, 

pobudzanie twórczej 

wyobraźni.  

 zachęcanie do wspólnych zabaw w domu 

i na terenie szkoły   w oparciu o treść 

książki, 

 

 zadanie domowe z udziałem rodziców- 

wykonanie zakładki  do książki „ Moja 

wyspa Bali”, wystawa zakładek, 

 
 
 

 

grudzień 

 

4. Książka               

„ Moja wyspa 

Bali” 

trampoliną do 

poznania innych 

książek                 

i budowania 

relacji 

interpersonal 

nych 

 nawiązanie cyklicznej 

współpracy z biblioteką 

szkolną i publiczną,  

 

 

 

 wizyta w szkolnej bibliotece        

  i wycieczka do Biblioteki Publicznej, 

 

styczeń 



5. 

 

    Opowieści 

babci   i dziadka 

 

 budowanie  więzi 

emocjonalnych między 

dziadkami a dzieckiem. 

 

 zaproszenie babć lub dziadków  

 do czytania   i opowiadania         

  o swoich zabawach  podwórkowych,  

 nagranie filmu- wywiadu              

 z babcią i dziadkiem, 

 

      styczeń 

6. Nasza klasowa 

biblioteczka 

 rozpowszechnianie 

czytelnictwa. 

 ogłoszenie rozpoczęcia akcji wśród 

rodziców i dzieci, 

 przeprowadzenie zbiórki             

   i przekazanie zebranych książek, 

 

         luty 

7. Poznaję książkę          

„ Moja wyspa 

Bali”   i bawię 

się .               

 

 udział dzieci  w konkursach                      

i zabawach po wcześniejszej 

analizie odpowiedniego 

fragmentu lektury. 

 integracja grupy, 

 czerpanie radości, ze 

wspólnych zabaw, 

 rozwijanie wyobraźni               

i  fantazji przy tworzeniu 

samodzielnych zabaw, 
 

 udział w zabawie – Wyścig Pokoju, 

 zabawy z kartami – Pupa biskupa, 

 udział w zabawie – Pudełko zapałek, 

 klasowe ognisko, 

 

marzec 

kwiecień 

maj 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szczegółowy harmonogram działań ( do wyboru)                                 

DRUGI ROK PROJEKTU 

 

 

Lp. 

 

Temat 

przewodni 

 

Główne zamierzenia 

 

Sposób realizacji 

 

Termin, osoby 

odpowiedzialne 

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   w bieżącym 

roku szkolnym, 

 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, 
 zachęcanie do wspólnych zabaw w 

domu i na terenie szkoły  w oparciu       

o treść książki, 

 

 

wrzesień- 

październik 

 

 

2. Akcja 

Bookcrossing   

„ Uwolnij 

książkę” 

 zachęcanie rodziców    do 

aktywnego udziału w akcji, 

 rozpowszechnianie 

czytelnictwa. 

 włączenie do akcji    

„Czytajmy dzieciom” 

rodziców i członków rodzin. 

 ogłoszenie rozpoczęcia akcji wśród 

rodziców i dzieci, 

 przeprowadzenie zbiórki  i przekazanie 

zebranych książek, 

 organizacja kącików czytelniczych na 

terenie szkoły,   
 „Czytam, bo lubię”- sposób na długą 

przerwę,                
 wspólne czytanie, zaproszenie rodzica 

do głośnego przeczytania fragmentu 

książki, 
 ( raz na dwa miesiące jeden albo dwóch 

rodziców) 

październik 

3. Książka               

„ Moja wyspa 

Bali” 

trampoliną do 

poznania innych 

książek                 

i budowania 

relacji 

interperso- 

nalnych 

 

 nawiązanie kontaktów              

z ludźmi powiązanymi             

z powstawaniem książek, 
 nawiązanie współpracy            

z innymi klasami, 
 nabywanie doświadczeń 

przebywania w publicznych 

miejscach, 

 

 

 wycieczka do drukarni lub innego 

miejsca związanego z powstawaniem 

książek, 

 czytanie różnorodnych utworów             

o wartościach, wychowawczych, 

poznawczych, kształcących oraz 

zawierających elementy fantazji              

i humoru – porównywanie do książki     

„ Moja wyspa Bali”, 

 oglądanie filmów i sztuk teatralnych 

opartych na treści książek, 

 udział w innych spektaklach teatralnych, 

rozmowy na temat treści utworów, 

 wspólne czytanie. Dzieci kilku klas 

siedzą wspólnie w jednej sali i każde 

dziecko czyta w ciszy swoją 

przyniesioną książkę, 

listopad 

grudzień 

styczeń- luty 

luty  

( wydarzenie 

można połączyć 

ze światowym 

dniem czytania 

książek) 



 

Szczegółowy harmonogram działań ( do wyboru) 

TRZECI ROK PROJEKTU 

 

Lp. 

 

Temat 

przewodni 

 

Główne zamierzenia 

 

Sposób realizacji 

 

Termin, osoby 

odpowiedzialne 

 

 

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  w bieżącym 

roku szkolnym, 

 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, 
 zachęcanie do wspólnych zabaw w domu 

i na terenie szkoły  w oparciu o treść 

książki, 

 

wrzesień- 

październik 

 

 

2. Zbiórka książek               

z przeznacze 

niem dla 

placówek 

opiekuńczo-    

wychowaw-

czych. 

 

 zachęcanie rodziców     do 

aktywnego udziału   w akcji, 

 rozpowszechnianie 

czytelnictwa, 

 włączenie do akcji     

„Czytajmy dzieciom” 

rodziców i członków rodzin, 

 

 

 

 ogłoszenie rozpoczęcia akcji wśród 

rodziców i dzieci, 

 przeprowadzenie zbiórki  i przekazanie 

zebranych książek, 

 wspólne czytanie, zaproszenie rodzica 

do głośnego przeczytania fragmentu 

książki, 

( raz na dwa miesiące jeden albo dwóch 

rodziców, babcia, dziadek, ciocia, 

wujek) 

 

październik 

3. Książka 

inspiracją         

do działania 

 nauka umiejętności szukania 

ambitnych pozycji 

książkowych, 
 

 

 zapoznanie z ciekawymi portalami 

czytelniczymi                                           
(np. www.lubimyczytac.pl), 

 tworzenie dyskusyjnych grup 

czytelniczych ( łączenie się uczniów    

październik 

 

4. 

 

Poznajemy treść 

książki    „ Moja 

wyspa Bali”   i 

razem się 

bawimy. 

 

 

 

 wyzwalanie radości ze 

wspólnego działania, 
 udział dzieci w konkursach                        

i zabawach po wcześniejszej 

analizie odpowiedniego 

fragmentu lektury, integracja 

grupy,  

 pozyskiwanie rodziców do 

pomocy w organizacji zabaw. 

 czerpanie radości  ze 

wspólnych zabaw, 

 rozwijanie wyobraźni               

i  fantazji przy tworzeniu 

samodzielnych zabaw, 

 

 czerwona dyskoteka- walentynki, 

 kino w klasie ( rzutnik), 

 udział w zabawie „ Deska”, 

 organizacja podchodów, 

 klasowy konkurs. Przedstawienie 

środkami plastycznym ulubionego 

fragmentu książki „ Moja wyspa Bali”, 

wystawa prac, 

 

 

luty 

marzec 

kwiecień 

maj 

maj- czerwiec 

 

http://www.lubimyczytac.pl/


na podstawie podobnych upodobań 

czytelniczych), 

 tworzenie listy ciekawych książek, 

 gazetki ścienne popularyzujące, ciekawe 

pozycje książkowe, 
4. Dzieci -             

dzieciom                        

i nie tylko… 

 prezentacja książki, 
 dzielenie się wiedzą na temat 

czytelnictwa, 

 

  

 

 prezentacja książki ( praca  w grupach- 

zadanie domowe). Przedstawienie 

dwóch najciekawszych prezentacji na 

forum innej klasy, 

 wspólne zabawy, 

 wystawy prac, prezentacja krótkich 

inscenizacji ( zadanie domowe w 

grupach), 

 

 

5. Książka               

„ Moja wyspa 

Bali” 

trampoliną do 

poznania innych 

książek                 

i budowania 

relacji 

interpersona-

lnych 

 nawiązanie kontaktów    

 z ludźmi powiązanymi           

z powstawaniem książek, 

 nabywanie doświadczeń 

przebywania w publicznych 

miejscach, 

 nawiązanie współpracy           

z innymi klasami, 

 pisanie listu do autorki książki, 

 spotkanie z autorką książki „Moja wyspa 

Bali”, 

 spotkanie z ilustratorem książek dla 

dzieci, 

 czytanie różnorodnych utworów             

o wartościach, wychowawczych, 

poznawczych, kształcących oraz 

zawierających elementy fantazji                

i humoru – porównywanie do książki     

„ Moja wyspa Bali”, 

listopad 

wrzesień- maj 

wrzesień- maj 

wrzesień- maj 

 

 

6. 

Poznajemy treść 

książki              

„ Moja wyspa 

Bali”                 

i razem się 

bawimy. 

 

 

 

 wyzwalanie radości               

ze wspólnego działania, 

 udział dzieci   w konkursach                     

i zabawach po wcześniejszej 

analizie odpowiedniego 

fragmentu lektury, 

 integracja grupy,  

 pozyskiwanie rodziców do 

pomocy w organizacji zabaw   

i uroczystości, 

 czerpanie radości                   

ze wspólnych zabaw, 

 rozwijanie wyobraźni               

i  fantazji przy tworzeniu 

samodzielnych zabaw, 

 organizacja wieczoru bajek lub wieczoru 

kawałów na wzór przedstawionego w 

lekturze wieczoru duchów lub spotkania 

w piwnicy  (rozdział - Śmiech to 

zdrowie), 

 

 organizacja Wigilii klasowej po 

wcześniejszym zapoznaniu się                

z fragmentem „ Mojej wyspy Sagesse”   

( druga część wyspy Bali) dotyczącym 

świąt Bożego Narodzenia,  losowanie 

przygotowanych prezentów. 

 

grudzień 

 

grudzień 

 

 

7. Książka 

inspiracją do 

działania 

 rozwijanie wyobraźni                 

i  fantazji przy tworzeniu 

samodzielnych zabaw, 

 

 

 próby  pisania recenzji książki  „ Moja 

wyspa Bali”. Zamieszczenie 

najciekawszych na portalu czytelniczym, 

w szkolnej gazetce, w przedmiotowym 

zeszycie itp. 

 tworzenie „ Zeszytu kichnięć”, 

 klasowy  konkurs pod hasłem                 

„ Mistrz głośnego czytania”, 

Zaproszenie innej klasy na finał, 

 tworzenie albumu książki „Moja wyspa 

Bali”, 

- Pisanie planu książki (można 

wykorzystać spis treści).  

- Podział uczniów na grupy. - 

Wykonanie ilustracji do planu. 

 - Łączenie ilustracji w album książki. 

 spędzenie nocy w bibliotece. 

        styczeń 

 

luty 

marzec 

marzec- kwiecień 

 

      kwiecień 

 

8. 

 

Ulubione 

przepisy 

kulinarne mamy 

i taty 

 budowanie  więzi 

emocjonalnych między 

dzieckiem a mamą i tatą, 

 

 wyzwalanie radości               

ze wspólnego działania, 

 akcentowanie ważnych świąt   

( Dzień Mamy, Dzień Taty) 

 

 

 czytanie przepisów potraw 

wykonywanych w książce  ”Moja wyspa 

Bali”, 

 tworzenie segregatora   z  kulinarnymi  

przepisami .  Dzieci zdobywają ciekawe 

przepisy, przepisują je na komputerze, 

kserują dla wszystkich uczniów, 

 

 zadanie domowe ( w grupach, pod 

kontrolą rodziców).  Gotowania z mamą 

 

 maj 

 

 



lub tatą. Przygotowanie „Kryzysków” 

według przepisu Zuzi.  Degustacja 

ciastek podczas zajęć, 

 

 

 

               

9. 

 

Koniec projektu  podsumowanie działań  napisanie i opublikowanie sprawozdania 

( do wyboru: lokalna prasa, strona 

internetowa szkoły, kronika klasowa, 

szkolne portale itp.) 

czerwiec 

 

Harmonogram działań opracowała Urszula Ewertowska, autorka książek „ Moja wyspa Bali”, : Moja wyspa 

Sagesse”. 

 

DODATKOWE PROPOZYCJE NAUCZYCIELI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


