KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ
Biblioteka naszej szkoły przystąpiła w tym roku do programu rządowego pt. „Książki
naszych marzeń”. W ramach programu na zakup nowych książek otrzymaliśmy 2170
zł., przy wkładzie własnym w wysokości 550 zł. Za otrzymaną kwotę zakupione zostaną do
biblioteki książki wybrane przez uczniów o tematyce bliskiej doświadczeniom dzieci
w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Dlatego wiosną tego roku w bibliotece
szkolnej została przeprowadzona ankieta czytelnicza, w której uczniowie klas IV – VI
proponowali tytuły uznane przez nich za atrakcyjne. Stąd zamiar kontynuacji tak poczytnych
serii jak „Dziennik Cwaniaczka”, „Magiczne drzewo”, przygody Hani Humorek, czy też
„Eragon” i wiele innych poszukiwanych przez młodych czytelników tytułów.
Najważniejszym celem naszych działań jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów,
urozmaicanie realizacji programów nauczania, zapewnienie atrakcyjnej oferty lekcji
bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu
na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Podstawowym rezultatem programu ma
być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć
przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie,
rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu. W związku z tym
zwracamy się ze szczególną prośbą do rodziców, aby zachęcili swoje pociechy do
wypożyczania nowości i korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.
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Działania
I. Współpraca z Biblioteką Miejską
Cykliczne spotkania p. D. Grzywacz
z dziećmi w ramach sztuki czytania
za pomocą ilustracji „Książka bez
obrazków”
Spotkanie z pisarzem literatury
dziecięcej - panią Jolą Wita w
ramach głośnego czytania swojej
autorskiej książki pt. „Tęczynki. Z małej
kropli wielka heca.”
Udział dzieci w zajęciach

zorganizowanych z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób
Niewidomych i Niedowidzących pt.
„Zobacz kolory inaczej”
Spotkanie autorskie z Renatą
Piątkowską pod tyt. „Wszystkie moje
Mamy” – czyli śladami Ireny
Sendlerowej.
Promocja i reklama działań
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Uwagi

Biblioteki Miejskiej na terenie szkoły
a także na stronie internetowej
szkoły.
Współpraca z biblioteką Gimnazjum
im. J. Helwinga w Węgorzewie w
ramach udostępniania wybranych
pozycji naszego księgozbioru do
prowadzonej tam „Ligi czytelniczej”.
II. Współpraca z Rodzicami
„Poczytam Ci Mamo, poczytam Ci
Tato” – odczytanie kilku wierszy
klasyków polskich przez dzieci
podczas spotkania z rodzicami,
przekazanie rodzicom treści „Listu
do Rodziców” na temat korzyści
wynikających z czytania dzieciom.
Wyeksponowanie powiększonej
ozdobionej wersji „Listu do
Rodziców” na drzwiach biblioteki
szkolnej.
Promocja imprez czytelniczych na
stronie internetowej szkoły.
III. Projekty edukacyjne i imprezy
czytelnicze.
„Co warto przeczytać” – czyli
zaprezentuj swoją ulubioną książkę.
(klasy IV – VI).
„W baśniowym świecie Andersena”
– udział dzieci klas IV w
powiatowym konkursie
zorganizowanym we współpracy z
biblioteką Gimnazjum w
Węgorzewie.
„Przygody Mikołajka” – konkurs dla
klas IV, V przygotowany we
współpracy z Biblioteką Miejską i
biblioteką SP2.
Pasowanie na czytelnika uczniów
klas I
„Dzień Misia” – poznajemy
misiowych bohaterów książek.
„Dzień Kota” – poznajemy kocich
bohaterów książek.
Wystawa „Książki marzeń naszych
Dziadków”
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