
Program profilaktyczno-wychowawczy

„KSI ĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM”

Autorzy:  mgr Marta Dąbek- nauczyciel bibliotekarz
                mgr Krystyna Trojanowska- nauczyciel pedagog

Cele:
1) budowanie i wzmacnianie więzi miedzy rodzicami, nauczycielami a

dziećmi
2) kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu w tym

nawyku czytania
3) rozbudzanie zainteresowań

4) podnoszenie wiedzy ogólnej, stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
5) rozwijanie słownictwa, podnoszenie umiejętności językowych
6) rozwijanie pamięci i koncentracji, myślenia
7) kształcenie i rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości i empatii

Metody:
              pogadanki
               wycieczki
              zajęcia aktywne: czytanie, konkursy, małe formy teatralne

Formy: ankiety, konkursy, projekcje filmowe, praca z książką

Założenia:
� wzmocnienie więzi miedzy rodzicami a dziećmi
� wyrabianie nawyku czytania
� umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej i innych

bibliotek
� świadome i pożyteczne spożytkowywanie czasu wolnego przez

uczniów



Program zajęć

LP. Temat zajęć Formy realizacji Termin Osoby
odpowiedzialne,
pomagające

1. „ Mój czas wolny”

 Pogadanka dla
rodziców
 „Czytamy
dzieciom i z
dziećmi”

Książka czy film? -
pozalekcyjne
spotkania w
bibliotece szkolnej

-Ankieta dla uczniów
-pogadanka

- zestawienia zbiorcze dla
poszczególnych klas i
ogólne dla szkoły,

-  wyciągniecie wniosków,
wyłonienie propozycji
ciekawych form
spędzania czasu wolnego

Konkurs plastyczny na   plakat
„Czas wolny z książką”

- pogadanka dla rodziców
w ramach spotkań z
rodzicami,

-  -sporządzenie gazetki
dla rodziców
zawierającej informacje
na temat korzyści
płynących z czytania,
wpływy tegoż na rozwój
dziecka itp.

- sprawozdanie z
wyników ankiety na
radzie pedagogicznej

- projekcja filmu
„ W pustyni i w puszczy”

- czytanie fragmentów
książki

- dokonywanie porównań-
edukacja medialna:
podobieństwa, różnice,
interpretacja reżysera a
pierwowzór  literacki

- konkurs wiedzy nt. w/w
książki i filmu

- zajęcia plastyczne-
konkurs plastyczny pt.
„Śladami Stasia i Nel”

IX/X Nauczyciel
bibliotekarz,
nauczyciel polonista,
nauczyciel plastyki,
pedagog szkolny

Nagrody dla
zwycięzców

2. Targi książki -wycieczka dla aktywu
bibliotecznego oraz
zainteresowanych uczniów na



targi do Krakowa
- w ramach wyjazdu

spotkania z pisarzem,
wydawcą książek

- zwiedzanie stoisk
wydawniczych

- poznawanie nowości
wydawniczych zwłaszcza
dla dzieci i młodzieży

-raport z wycieczki- gazetka
informacyjna

X 2002

3. Zajęcia
edukacyjno-
wychowawcze
 „Ksi ążka jest
źródłem....”

 Lekcja z pedagogiem –trening
czytania, podnoszenie
efektywności czytania, czytanie
ze zrozumieniem, źródło wiedzy i
uczuć

XI
2002

Pedagog szkolny,
polonista

4. Konkurs
plastyczny

Projekt na okładkę ulubionej
książki- konkurs plastyczny
-wystawa prac

XI Pedagog szkolny,
nauczyciel biblioteki
-Przewidujemy
nagrodzenie 3 prac

5. Popołudnie z
baśnią

-spotkania z uczniami klas
młodszych, tj. I-III w bibliotece
szkolnej:
głośne czytanie baśni przez
nauczyciela biblioteki, członków
aktywu bibliotecznego i innych
uczniów
-konkursy dla uczniów, zagadki
dotyczące bohaterów baśni
-inscenizacje wybranych
utworów przez członków koła
teatralnego

XII
2002

Nauczyciel
biblioteki, pedagog
szkolny, opiekun
szkolnego  koła
teatralnego

6. Pasowanie na
czytelnika uczniów
klas I

Zajęcia
warsztatowe z
pedagogiem

-Uroczyste pasowanie na
czytelnika w bibliotece szkolnej
-Czytanie głośne wybranych
utworów przez nauczyciela
bibliotekarza.
-Co, jak czytać, ćwiczenia w
czytaniu –zajęcia z uczniami klas
IV-VI

I 2003 Bibliotekarz i
pedagog

7. Konkurs pi ęknego
czytania

-Spotkanie z aktorami-
zaproszenie grupy teatralnej
„MAT” z Trzebini
-Konkurs pi ęknego czytania
przez uczniów – teksty
przygotowane w domu-
popołudniowe zajęcia w
bibliotece

II 2003 Bibliotekarz,
pedagog, dyrektor
szkoły
Przewiduje się
nagrody dla
laureatów konkursu



8. Konkurs
plastyczny dla
uczniów klas I-III
pt. „Ulubieni
bohaterowie
książek”

Spotkanie z
psychologiem dla
rodziców

Wystawa pokonkursowa,
uroczyste wręczenie nagród

Prezentacje ulubionych książek
przez uczniów klas I-III

Pogadanka dla rodziców na
temat  korzyści ze wspólnego
czytania

III 2003 Nagrody dla
uczestników i
laureatów konkursu

9 Apel aktywu
bibliotecznego
propagujący
czytelnictwo

Apel z udziałem uczniów z
różnych klas.

IV
2003

Aktyw biblioteczny

10.

Kiermasz książki

Konkursy dla
czytelników

zbiórka książek-darów na
kiermasz –dochód  przeznacza się
na  zakup
  książek do biblioteki szkolnej

•  zgaduj –zgadula z jakiej
to książki pochodzi
fragment książki

•  -co wiesz o autorach
książek

•  co to za bohater
•  konkurs wiedzy

czytelniczej

V 2003 Nauczyciel
biblioteki, pedagog

Nagrody dla
zwycięzców

11. Podsumowanie
programu

przekazanie wyników z realizacji
programu na radzie
pedagogicznej i wywiadówce
końcowej  i apelu dla uczniów
rodzicom, podsumowanie
wyników czytelnictwa za rok
szkolny dla uczniów

VI
2003

Nagrodzenie
laureatów
całorocznego
konkursu
czytelnictwa
klasowego


