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Zajęcia promujące czytelnictwo  

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ KSIĄŻEK  
 

rodziny uczniów/ 
osoby 
niepełnosprawne 

                tak                  nie                       tak ale nie tylko  

Zajęcia 
wielojęzykowe 

                Tak                  nie                   

Zajęcia 
przeznaczone dla  

                dziewczęta             chłopcy           obie grupy  

udział rodziców  
 

                Tak                  nie                    

Wykorzystanie  
multimediów  

                Tak                  nie                    

Cele  Zaangażowanie dzieci w czytanie dla przyjemności i 
kształtowanie nawyków czytania  

 Kształtowanie potrzeby czytania książek, które dzieci 
poznały poprzez projekt LiRe 

 Doświadczanie estetycznej przyjemności z korzystania 
z książek 

 Rozwój społeczności czytelniczej i kształtowanie 
kultury czytelniczej w szkole  

 Zachęcanie i inspirowanie rodzin do czytania i  
wpływanie na ich dzieci by też czytały  

Wiek 
6 - 12 

Sugerowana liczba 
uczestników 

Wszyscy uczniowie, pracownicy I członkowie rodzin 

Czas trwania 2 godziny, 1 tydzień  

Miejsce, 
wyposażenie 

Miejsce: Biblioteka szkolna lub inne pomieszczenia w szkole  
Materiały: Książki związane ze Świętami Bożego Narodzenia, 
komputer , projektor , power point  

Opis zajęć 1. Szeroka informacja o Świątecznym Kiermaszu Książek  
2. Nowe i stare książki świąteczne zostają 

zaprezentowane na wystawie  
3. Sala wystawowa jest specjalnie udekorowana by 

stworzyć prawdziwie świąteczną atmosferę. Z 
głośników płynie muzyka świąteczna.  

4. Okładki do książek zostają zeskanowane i 
zaprezentowane w prezentacji power point o 
wystawionych książkach  

5. Pracownicy informują dzieci jak bardzo wyjątkowe 
jest to wydarzenie nie tylko z powodu Świąt Bożego 
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Narodzenia ale również z powodu magiczności 
świątecznych książek  

6. Czytanie świątecznych ksiażek przez zaproszonych 
pisarzy, aktorów i animatorów 

7. Sprzedawcy książek organizują stoisko z książkami 
pisarza, który czyta dzieciom książki. Dzieci mają 
możliwość kupić ksiązki lub uczestniczyć w wyborze 
książek na prezenty razem z rodzicami  

Uwagi dla 
prowadzącego 
zajęcia 

 Podobne zajęcia na poziomie innych klas 
 

Formy kontynuacji 
zajęć   

 Dzieci zostają zachęcone do czytania 
Bożonarodzeniowych opowieści i omawiania ich w 
klasie  

Inspiracja  Opracowne przez the International Institute for Children’s 
Literature in Vienna 

Bibliografia International Institute for Children’s Literature in Vienna: 
http://www.jugendliteratur.net/sternenstaub.html 
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