SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU

Czytanie łączy Europę!
- projekt edukacyjny w ramach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
(od 01.10. do 30.10.2015)

„ Biblioteka nie jest po
p o to, by była w paki pozam ykana
albo do ozdoby służąca,
słu ca,
jest po to, by była pow szechnie użytkow
u ytkow ana.”
ana. ”
(Joachim Lelew el)

Opracowanie:
Agnieszka Kmiecik

MODRZE 2015
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„ Czytanie to najlepszy sposób uczenia się.
si . Czytanie najlepsz
najle pszą
psz nauką.
nauk . ”
(A leksander Puszkin)
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: „Biblioteka
szkolna rządzi!”. 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,
- rozwijanie pasji czytania, pozytywnego nastawienia do książki i jej bohaterów,
- 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, wzbogacanie słownictwa,
umiejętności językowych,
- utrwalenie nazw państw należących do Unii Europejskiej,
- poznanie sylwetek znanych pisarzy danego kraju, flagi, osłuchanie z językiem,
- zagospodarowanie wolnego czasu z książką.
Harmonogram obchodów (wg tematyki):
- od 01.10. do 02.10.2015 - Poznajemy bibliotekę szkolną i jej zbiory
- od 05.10. do 09.10.2015 - Tydzień duński (baśnie Hansa Christiana Andersena)
- od 12.10. do 16.10.2015 - Tydzień francuski (baśnie Charlesa Perraulta)
- od 19.10. do 23.10.2015 - Tydzień niemiecki (baśnie braci Grimm)
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- od 26.10. do 30.10.2015 - Tydzień angielski (baśnie Jacoba Jacobsona)
- 30.10.2015 - podsumowanie projektu podczas dużej przerwy.
Opis działania:
przedszkole
- Z wizytą w bibliotece... (uzgodnienie terminu z bibliotekarzem)
- głośne czytanie fragmentów baśni dzieciom przez dorosłe osoby (codziennie przez 10 min. przez
cały październik)
- akcja „Słodkie wypożyczenia” - w zamian za wypożyczoną książkę czytelnik otrzymuje drobny
słodki upominek
- słuchanie hymnu państw należących do UE (październik 2015)
- kolorowanki o książkach, o bohaterach baśni, o flagach państw należących do UE (od 16.10. do
30.10.)
- Bal w Baśniolandii... - dzieci przebierają się za postaci z baśni - 29.10. (udział dobrowolny)

kl. I-III
- wizyta w bibliotece i wypożyczenie książki
- Rajd czytelniczy - lekcje, podczas których zachęca się do czytania książek
- czytanie baśni
- słuchanie fragmentów baśni - wykorzystanie e-booka (poznanie tworzywa słuchowiska)
- akcja „Słodkie wypożyczenia” - w zamian za wypożyczoną książkę czytelnik otrzymuje drobny
słodki upominek
- ilustracja do mojej ulubionej baśni
- poznanie sylwetek znanych pisarzy danego kraju, flagi, osłuchanie z językiem państw należących
do UE
- Bal w Baśniolandii... - dzieci przebierają się za postaci z baśni - 29.10. (udział dobrowolny)
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kl. IV-VI
- wykonanie gazetki bibliotecznej o tematyce związanej z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek
Szkolnych pod hasłem: „Biblioteka szkolna rządzi!” (do 02.10. - bibliotekarz)
- wizyta w bibliotece i wypożyczenie książki
- Rajd czytelniczy - lekcje, podczas których zachęca się do czytania książek
- akcja „Słodkie wypożyczenia” - w zamian za wypożyczoną książkę czytelnik otrzymuje drobny
słodki upominek
- czytanie baśni
- plakat promujący ulubioną baśń
- poznanie sylwetek znanych pisarzy danego kraju, flagi, osłuchanie z językiem państw należących
do UE
- Bal w Baśniolandii... - dzieci przebierają się za postaci z baśni - 29.10. (udział dobrowolny).

Podsumowanie wszystkich działań nastąpi 30.10. podczas dużej przerwy. Zdjęcia
dokumentujące miesięczne obchody bibliotecznego święta zamieszczone zostaną na stronie
internetowej szkoły.

Efekty:
Uczniowie
- utrwalają położenie danego państwa na mapie Unii Europejskiej,
- wyszukują flagę danego kraju, utrwalają jej kolory,
- powtarzają „zaczarowane słowa” w danym języku,
- pracują indywidualnie z tekstem, wykorzystując księgozbiór podręczny na temat danego kraju,
- ukierunkowują swoje zainteresowania czytelnicze, dokonując wyboru książki.

Modrze, 22.09.2015r.

/-/ Agnieszka Kmiecik

Zatwierdzam do realizacji: /-/ Anna Łykowska
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