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SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU 

 

 

 

 

 

Kto czyta książki, ten żyje podwójnie!  

- projekt w ramach 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  

(od 01.10. do 31.10.2014) 

 

 

„„„„W  bibliotece z ksiW  bibliotece z ksiW  bibliotece z ksiW  bibliotece z książek na półkach,ek na półkach,ek na półkach,ek na półkach,    

trtrtrtrąbibibibią słonie, kuka kukułka... słonie, kuka kukułka... słonie, kuka kukułka... słonie, kuka kukułka...””””             

(Jacek Cygan) 

 

 

                                                                             Opracowanie: 

                                                                     Agnieszka Kmiecik 

 

 

 

 

MODRZE 2014 
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„„„„K to czyta ksiK to czyta ksiK to czyta ksiK to czyta książki, ten  ki, ten  ki, ten  ki, ten  żyje podw ójnie!”yje podw ójnie!”yje podw ójnie!”yje podw ójnie!” 

(U m berto E co) 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzi się w październiku. Święto jest 

organizowane od 1999 roku przez INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL 

LIBRARIANSHIP - IASL. Najpierw był to jeden dzień, od 2008 roku - cały październik. Celem 

akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w  życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu 

zainteresować czytelniczych. W tym roku wszelkie działania skupiają się wokół hasła: „Kto czyta 

książki, ten żyje podwójnie!”. Nasza biblioteka również włączyła się do organizacji MMBS. W tym 

roku przygotowaliśmy szereg ciekawych przedsięwzięć, które trwać będą przez cały październik.  

Cel główny: 

- zwrócenie uwagi na rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych, 

- promocja biblioteki szkolnej jako miejsca skupiającego różnorodne aspekty życia kulturalnego. 

 
Cele szczegółowe: 

- pokazanie oferty i dorobku biblioteki szkolnej, 

- zachęcenie uczniów do zwiększenia czytelnictwa, 

- integracja nauczycieli i uczniów wokół biblioteki, 

- zwrócenie uwagi uczniów, nauczycieli i rodziców na bibliotekę, jako aktywną, widoczną agendę 

szkoły, 

- docenienie pracy pozalekcyjnej uczniów, 

- stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań uczniów. 

 
Harmonogram obchodów (wg tematyki): 
 
- od 01.10. do 08.10.2014 - Poznajemy bibliotekę szkolną i jej zbiory 

- od 09.10. do 15.10.2014 - Ulubione książki z dzieciństwa naszych nauczycieli 

- od 16.10. do 23.10.2014 - Dzieciństwo Fryderyka Chopina 

- od 24.10. do 30.10.2014 - Jesteśmy kreatywni i twórczy - promujemy lapbooki 

- 31.10.2014 - podsumowanie projektu podczas dużej przerwy 

 
Opis działania: 
 

przedszkole 

- Z wizytą w bibliotece... (uzgodnienie terminu z bibliotekarzem do 10.10.) 
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- głośne czytanie fragmentów bajek dzieciom przez dorosłe osoby (codziennie przez 10 min. przez 

cały październik) 

- słuchanie muzyki Chopina (od 16.10. do 30.10.) 

- kolorowanki o książkach, fortepianie, Fryderyku Chopinie (od 16.10. do 30.10.) 

 

kl. I-III  

- wizyta w bibliotece i wypożyczenie książki 

- Jak zbudowana jest książka? 

- „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”- wywiady z nauczycielami i pracownikami szkoły (od 
09.10. do 15.10.) - zestawienie ulubionych książek (bibliotekarz wraz z wybranymi uczniami) 

- głośne czytanie fr. książek: Michał Rusinek, Mały Chopin; Opowieść o Fryderyku Chopinie; 
Monika Ulatowska, Fryderyk Chopin - życie i twórczość (od 16.10. do 23.10.) 

- słuchanie muzyki Chopina; ilustracja techniką dowolna do wybranego utworu muzycznego (od 
16.10. do 23.10.) 

- tworzenie miniksiążki o tematyce dowolnej (od 24.10. do 30.10.) 

 

kl. IV-VI  

- wykonanie gazetki bibliotecznej o tematyce związanej z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek 

Szkolnych (do 04.10. - bibliotekarz) 

- wizyta w bibliotece i wypożyczenie książki 

- budowa książki (język polski) 

- „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”- wywiady z nauczycielami i pracownikami szkoły (od 

09.10. do 15.10.) - zestawienie ulubionych książek (bibliotekarz wraz z wybranymi uczniami) 

- projekcja filmu edukacyjnego „Warszawa Chopina” (od 16.10. do 23.10.) 

- słuchanie utworów z serii „Mistrzowie Muzyki Klasycznej” Chopin - magia fortepianu (od 16.10. 
do 23.10.) 

- zapoznanie się z pieśnią Życzenie (od 16.10. do 23.10.) 

- ilustracja techniką dowolną do utworu Preludium deszczowe (od 16.10. do 23.10.) 
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- tworzenie lapbooka (lapbook - „książka na kolanach”, książka tematyczna, która w atrakcyjny i 

prosty sposób przedstawia informacje z różnych źródeł na wybrany temat) o dowolnej tematyce, np. 

życie i twórczość Fryderyka Chopina, instrumenty, rośliny, zwierzęta, itp. (od 24.10. do 30.10.) 

 

 
 
 Podsumowanie wszystkich działań i wręczenie nagród nastąpi 31.10. podczas dużej 

przerwy. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub „Dzień bez pytania”. 

 

 

Modrze, 24.09.2014r.                                                        ........................................................ 

 

 

 

 

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska 

 

 


