Akcje, przedsięwzięcia i działania czytelnicze zaplanowane na rok szkolny 2016/2017
I. Narodowe Czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza
W szkole podstawowej czytanie fragmentów tekstów dotyczących:
a) przyjazdu do Rzymu Apostoła Piotra
b) spotkania chrześcijan w Ostrianum, kazanie św. Piotra
1. Malowanie plakatów przedstawiających w/w scenki
a) uczniowie klasy V nt. przyjazdu do Rzymu Apostoła Piotra,
b) uczniowie klasy VI nt. spotkania chrześcijan w Ostrianum).
2. Napisanie planu wydarzeń w klasie V – nt. przyjazdu do Rzymu Apostola Piotra i streszczenia
kazania św. Piotra w klasie VI.
3. Odzwierciedlenie słów św. Piotra w naszym codziennym życiu
- uczniowie w punktach podają swoje przykłady związane z kazaniem św. Piotra (praca
grupowa),
- wspólnie przygotowują plakat, który wieszają na drzwiach klasopracowni.
W gimnazjum:
Czytanie fragmentów powieści dotyczących wątku miłosnego Winicjusza i Ligii.
1. Omówienie tekstu – dyskusja, nazwanie emocji – rozmowa. Napisanie charakterystyki
bohaterów – wybranie najlepszych prac i umieszczenie ich w kąciku „Warte
polecenia”. Wymienione zadania realizują uczniowie kl. I-III.
2. Wykonywanie plakatów technikami malarskimi dotyczących głównego wątku powieści ( pkt. 2)
– uczniowie klas I .
- przedstawianie scenek, układanie rymowanek na temat miłości bohaterów -uczniowie klas II
- wykonanie prezentacji multimedialnej obrazującej sylwetki i perypetie miłosne Winicjusza i Ligii uczniowie klas III
3. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa miłość?– rozprawka, praca dla uczniów chętnych.
II. Pasowanie na czytelnika uczniów oddziałów przedszkolnych.
III. Konkursy:
1. czytelniczy dla klas IV – VI i I gimnazjum na podstawie wybranej książki z Narodowego
Planu Rozwoju Czytelnictwa
2. Opowiadanie twórcze dla uczniów klas IV – VI – kontynuacja losów bohatera, konkursy
klasowe
3. Konkurs ortograficzny Mistrz Ortografii dla uczniów klas IV – VI – łamigłówki i rebusy.
4. Klasowe konkursy czytania ze zrozumieniem kl. I – III.
5. Klasowe konkursy ortograficzne – kl. II i III.
6. Konkurs pięknego czytania w kl. IV – VI i w kl. III
7. klasowy konkurs czytelniczy w klasie IIIA
8. Konkurs plastyczny na podstawie wybranych utworów M. Konopnickiej kl. I – III.
8. Gminny konkurs Życie i twórczość Marii Konopnickiej organizowany w klasach IV – VI
9. Konkurs frazeologiczny w kl. II i III gimnazjum
IV. Ogólnoszkolne czytanie utworów M. Konopnickiej w ramach obchodów Dnia Patrona.
Układanie i rozwiązywanie krzyżówek na lekcjach języka polskiego (praca grupowa).
V. Noc Bibliotek
VI. Dzień baśni i legend
VII. Warto przeczytać – kącik czytelniczy w bibliotece

VIII. Warto polecić. Projekty klasowe w gimnazjum
IX. Lektura inaczej – lekcje biblioteczne z wykorzystaniem gier edukacyjnych.
X. Prezentacja nowości czytelniczych na lekcjach bibliotecznych.

