
Działania promujące czytelnictwo zrealizowane w ramach  

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach 
 

L.p. Wydarzenie 
Termin/dat

a 
Uczestnicy 

1. Akcja: „Cała szkoła czyta dzieciom” 
październik  
 – czerwiec 

rodzice, 
nauczyciele, 
uczniowie,  

zaproszeni goście 

2. Akcja: „Poczytajmy” 
wrzesień - 
czerwiec 

wolontariusze – 
uczniowie z aktywu 

bibliotecznego 

3. Projekt edukacyjny „Czytamy …” 

październik  
 – czerwiec  
(raz na dwa 
miesiące) 

rodzice, 
nauczyciele, 
uczniowie,  

zaproszeni goście 

4. Konkurs plastyczny: „Portret H. Sienkiewicza”  
do 

28.10.2016r. 

uczniowie w dwóch 
kategoriach 
wiekowych: 

kl. I – III 
 IV – VI  

5. 

Lekcje biblioteczne w Bibliotece Pedagogicznej w 
Skierniewicach  
 „Urodziny Misia – Miś Paddington” – kl. 0 i I 
 „Zaczarowany świat bajek” –kl. II i III 
 „Czy można polubić lektury szkolne?” –kl. IV-VI 

 
 
 

25.11.2016r. 
19.10.2016r. 
25.10.2016r. 

uczniowie kl. 0 – VI 

6. Mikołajkowy kiermasz książek 
28.11.  

– 2.12.2016r. 

rodzice, 
nauczyciele, 
uczniowie 

7. 
Lekcja biblioteczna w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Głuchowie 

18.11.2016r.  uczniowie kl. III i IV 

8. 

Realizacja projektu edukacyjnego na oddział:   uczniowie kl. I – VI 

 kl. I – „Kto czyta, żyje podwójnie” 
grudzień 
2016r. 

uczniowie kl. I 

 kl. II– „Podróż lokomotywą Pana Tuwima” 
listopad 
2016r. 

uczniowie kl. II 

 kl. III – „Książka to godny szacunku przyjaciel” 
grudzień 
2016r. 

uczniowie kl. III 



 kl. IV –  „Ponadczasowy wymiar poezji  
 ks. Jana Twardowskiego” 

listopad 
2016r. 

uczniowie kl. IV 

 kl. V – „Korzystamy z encyklopedii i słowników” 
listopad 
2016r. 

uczniowie kl. V 

 kl. VI – „Komiks – ciekawa forma opowiadania” 
wrzesień 

2016r. 
uczniowie kl. VI 

9. 

 Konkurs plastyczny:  

 „Mój ulubiony bohater” –  kl. I – III  

„Okładka do mojej ulubionej książki” – kl. IV – VI 

grudzień 
2016r. 

uczniowie kl. I –  VI 

10. 
Prelekcja dla rodziców:  
„Wpływ czytania na rozwój dzieci” 

….10.2016r. rodzice 

11. Wiosenny kiermasz książek 
kwiecień 

2016r. 

rodzice, 
nauczyciele, 
uczniowie 

12. Konkurs Ładnego Czytania maj 2017r. uczniowie kl. I –  VI 

13. 
Prowadzenie przez dzieci wszystkich klas 
dzienniczków przeczytanych książek, tzw. 
„dzienniczków lektur” 

cały rok uczniowie kl. I –  VI 

14. 
Informacja na gazetce bibliotecznej o stanie 
czytelnictwa w poszczególnych klasach   

raz  miesiącu 
–  cały rok 

uczniowie kl. I –  VI 

15. Konkurs na najlepiej czytającą klasę –Ranking klas cały rok uczniowie kl. I –  VI 

16. 
Konkurs na najlepszego czytelnika szkoły w roku 
szkolnym 2016/2017: „Czytelnik roku” 

cały rok uczniowie kl. I –  VI 

17. 

Prezentacja nowości  książkowych i realizowanego 
Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa 
na stronie internetowej szkoły:   
www.spmichowice.pl 

na bieżąco uczniowie kl. I –  VI 

18. 
Prezentacja nowości  książkowych i realizowanego 
Narodowego Programu  Rozwoju Czytelnictwa  
na wystawce bibliotecznej    

na bieżąco uczniowie kl. I –  VI 

 

Informacje o działaniach zrealizowanych w szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa zamieszczane są na bieżąco w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie internetowej 

szkoły www.spmichowice.pl  

http://www.spmichowice.pl/
http://www.spmichowice.pl/

