
 
 
 
 

Przykłady dobrej praktyki 
Temat działania: „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki” 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie 
 
 
 
 
 

Akcja rozwijająca zainteresowania czytelnicze dzieci 

Cele działania: rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, zachęcenie do kreowania mody na 
czytanie, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, nauka poprzez zabawę, 
skupienie środowiska szkolnego wokół  działań biblioteki, zwrócenie uwagi na ogromną rolę 
biblioteki w życiu szkoły.  

Cele szczegółowe: propagowanie czytelnictwa wśród uczniów i rozbudzenie motywacji czytania, 

rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych czytelników, doskonalenie  umiejętności 
formułowania wypowiedzi, zmuszenie do myślenia, określenia własnych poglądów i analizy 
tekstu, rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się pełnymi zdaniami, zrozumienie 
przez uczniów potrzeby obchodów świąt w bibliotece, sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez 
zabawę, konkursy, zachęcenie do korzystania z biblioteki szkolnej, przybliżenie pracy  biblioteki. 
 

 

 

 



Opis (prezentacja) działań w latach 2006-2015: 



Uzyskane efekty: Przedsięwzięcia przyniosły wiele korzyści naszym uczniom. Przede wszystkim, 
dzieci zrozumiały, że czytanie książek nie musi być nudne. Poprzez urozmaicenie akcji 
promujących czytelnictwo (projekty szkolne, konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, 
informatyczne, akcje czytelnicze „Duży czyta małemu”, przedstawienia, happeningi, kiermasze 
tanich książek, prowadzenie Klubu Przyjaciół Książki, Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania 
autorskie, „Pasowanie na czytelnika klas I”, wydawanie gazetki szkolnej „Wieści z Kornelówki”, na 
bieżąco wzbogacanie księgozbioru) udało się przekonać dzieci, że spotkanie z książką może być 
przyjemne. Obserwacja zachowania dzieci podczas wizyt w bibliotece wykazała poprawę 
postawy czytelniczej oraz świadomy wybór książek. Dzieci odwiedzają bibliotekę i sięgają po 
nowe pozycje, podejmują rozmowy dotyczące książek. Znacznie wzrosło czytelnictwo 
w poszczególnych klasach. 
W działalność biblioteki zaangażowali się nauczyciele i rodzice. Razem pracujemy nad 
wizerunkiem szkoły i promocją czytelnictwa. Dzięki podjętym przeze mnie działaniom szkoła jest 
pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym. Relacje z przedsięwzięć prezentowane są na 
stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie „Gazeta Ostródzka”, „Nasz Głos”, publikowane były 
w miesięczniku „Biblioteka w Szkole”. Pozytywnie rozwija się współpraca z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Ostródzie, z przedszkolami działającymi na osiedlu. 



Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp6ostroda.pl 

Konkurs na ekslibris biblioteki 
- nagrodzone prace 

Międzynarodowy  
Miesiąc Bibliotek Szkolnych 



Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp6ostroda.pl 

W ramach obchodów MMBSZ biblioteka organizuje kiermasze taniej książki, 
konkursy, akcje czytelnicze, projekty szkolne, happeningi. 



: http://sp6ostroda.pl 



: http://sp6ostroda.pl 



Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp6ostroda.pl 

Projekt szkolny- 
Dzień postaci bajkowej 



Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp6ostroda.pl 

Zwycięzcy konkursu 



Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp6ostroda.pl 



: http://sp6ostroda.pl 



: http://sp6ostroda.pl 

„Czy to jutro, czy to dziś, 
 wszystkim jest potrzebny miś” 



: http://sp6ostroda.pl 



: http://sp6ostroda.pl 



: http://sp6ostroda.pl 

Na uczestników zabawy z misiem 
czekają ciasteczkowe wypieki 



: http://sp6ostroda.pl 

Akcje czytelnicze dla klas I-III „ Duży czyta małemu” tematycznie organizowane  
z porami roku, świętami, bajki terapeutyczne, spotkanie z misiem, nasi milusińscy-

kochajmy czworonogi, używanie form grzecznościowych 



: http://sp6ostroda.pl 



: http://sp6ostroda.pl 

 

 

Wiersze autora-
prezentacje klas 

(inscenizacje, 
zabawy 

plastyczne, 
muzyczne) 

 

 

2013 Rok Tuwima-projekt szkolny 
 „Para buch, Tuwim w ruch” 



: http://sp6ostroda.pl 

 
„Kwadrans czytelniczy z wierszami 

Juliana Tuwima” w kl. I-VI  
 



: http://sp6ostroda.pl 

Konkurs czytelniczy kl. I-III  
„Znamy wiersze Juliana Tuwima” 

Konkurs plastyczny  
„W świecie wierszy Juliana Tuwima” 

Wystawki 



: http://sp6ostroda.pl 

Pasowanie na czytelnika klas I 



: http://sp6ostroda.pl 

                                Światowy Dzień                                                          
  Książki  

   i Praw Autorskich 

Konkursy plastyczne, wystawki, 
przedstawienia  

promujące czytelnictwo 



: http://sp6ostroda.pl 

Przedstawienia promujące czytelnictwo: 
Miejskie obchody 

 Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
Przedstawienie „Stan chorobowy” przygotowany 

 z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” 



: http://sp6ostroda.pl 

 
„Sąd nad książką” 

 



: http://sp6ostroda.pl 

Teleexpres z Kornelówki 



: http://sp6ostroda.pl 

„Czy bibliotekarz to też nauczyciel?” 



: http://sp6ostroda.pl 

Światowy Dzień Książki dla dzieci 
Szkolny konkurs pięknego czytania dla klas I-III, IV-VI  

„ I Ty możesz zostać mistrzem pięknego czytania” 



: http://sp6ostroda.pl 

Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do 
kreowania mody na czytanie. Klub w bibliotece to wspólne przedsięwzięcie naszej szkoły i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ostródzie. Klub działa od 2008r. Zgłosiły się do niego dzieci, które często odwiedzają bibliotekę  
i czytają mnóstwo książek oraz nauczyciele. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Przebiegają w kameralnej  
i ciepłej atmosferze. Dzielenie się wrażeniami z lektury, wymiana spostrzeżeń i uwag stanowią nie lada ucztę 
duchową.  



: http://sp6ostroda.pl 

Mikołajkowy maraton czytelniczy  
w DKK 



: http://sp6ostroda.pl 

W ramach działalności DKK odbyły się spotkania 
z autorami książek dla dzieci:  

Wojciech Widłak, Anna Onichimowska,  

 Roksana Jędrzejewska-Wróbel,  

Dariusz Rekosz, Kazimierz Szymeczko,  
Anna Czerwińska-Rydel, Ala Pisarska  



: http://sp6ostroda.pl 

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki wziął udział w projekcie „Na tropie eurobohatera”, 
realizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Punkt Informacji 

Europejskiej Europe Direct oraz Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.  
 



: http://sp6ostroda.pl 
 

 

 

 

 

Uczniowie wzięli udział w konkursach 
 i zabawach organizowanych przez 

bibliotekę,  
a na sam koniec mieli możliwość zajrzeć 

do środka Książkobusu, w którym  czekały 
nagrody i postacie z bajek.  

Książnica Polska we współpracy z wydawnictwem 
Media Rodzina, totalizatorem sportowym Lotto  
i miejskimi bibliotekami publicznymi woj. warmińsko-
mazurskiego zorganizowała akcję KSIĄŻKOBUS.  



: http://sp6ostroda.pl 

Miejski konkurs czytelniczy „ Szlakiem Drwęcy” 
Promowanie czytelnictwa regionu poprzez udział w konkursie czytelniczym „Szlakiem Drwęcy” 
organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostródzie. Od lat uczniowie klas V-VI uzyskują 
najwyższe lokaty w eliminacjach miejskich i powiatowych. 



: http://sp6ostroda.pl 

Spotkania z przedszkolakami 



: http://sp6ostroda.pl 

 

 
Pod patronatem biblioteki wydawana jest gazetka szkolna „Wieści z Kornelówki”.  
W październiku 2015r. minęło 10 lat od wydania pierwszego numeru gazetki szkolnej.  
Z tej okazji odbyła się wystawa prezentująca historię gazetki, archiwalne egzemplarze 
czasopisma.  

Redaguje ją zespół w składzie: nauczyciel języka polskiego, nauczyciel biblioteki  
i uczniowie z klas IV-VI. Tematyka treści zależna jest od składu sekcji redakcyjnej.  

Dzieci promują swoje zainteresowania-jest kącik muzyczny, kulinarny, sportowy, moda, 
czytelniczy, humor, kolorowanki, zagadki, konkursy, relacje z konkursów, projektów, akcji, apeli, 
informacje, ciekawostki bieżące z miasta, regionu, Polski, świata. 



: http://sp6ostroda.pl 



 

 

 

Wnioski z realizacji:  

 
Nowoczesna cywilizacja stwarza warunki, w których książka znajduje groźnych konkurentów: 
radio, film, telewizja, komputer odciągają od niej czytelników. Trudno już sobie wyobrazić bez 
tych form dostarczania rozrywki i przekazywania kultury, lecz nie mogą one zastąpić książek. 
Spotkania z książką dają przeżycia głębsze, tylko dzięki niej można wejść w kontakt z niektórymi 
dziedzinami kulturalnego dorobku ludzkości. Trzeba uczyć dzieci umiejętności korzystania 
z nowych zdobyczy tak, by jednocześnie odczuwały one potrzebę czytania, refleksji, powrotu do 
tych samych treści. 
Dzięki różnorodnym formom propagowania czytelnictwa biblioteka jest żywą częścią szkoły. 
Można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania książką. Dzieci biorące czynny udział mają 
możliwość wykazania i poszerzenia swojej wiedzy. Uczestnicy konkursów czytelniczych, 
plastycznych, literackich, czytelniczo-informatycznych mają okazję zaprezentować swoje 
umiejętności, zdolności. Dzieci chętnie spędzają przerwy i czas wolny w czytelni przeglądając 
czasopisma, czytając książki. Licznie korzystają z ICIM. Biblioteka stała się miejscem, gdzie 
uczniowie odrabiają zadania domowe (spokój i cisza, które służą koncentracji, różne źródła 
informacji, pomoc bibliotekarza), spotykają się w ramach pomocy koleżeńskiej. Uczniowie 
angażują się aktywnie w działalność biblioteki i dają pozytywny przykład swoją postawą dla 
pozostałych uczniów naszej placówki. Wieloletnia obserwacja utwierdza w przekonaniu, że 
należy kontynuować dotychczasowe akcje promujące czytelnictwo wśród dzieci , mobilizować 
i zaskakiwać uczniów nowymi ofertami.  

 

Strona WWW szkoły z prezentacją dobrej praktyki: http://sp6ostroda.pl/ 

http://sp6ostroda.pl/

