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Zajęcia promujące czytelnictwo  
ZAPROŚ MĘŻCZYZNE Z RODZINY NA DZIEN SZKOŁY   

 

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  Zachęcenie i zainspirowanie rodzin (rodziców) do 
czytania książek w domu w tym szczególności 
chłopców 

 Kształtowanie pozytywnego męskiego wzorca 
zachowań poprzez rozwijanie  nawyków czytania 
wśród chłopców 

 

Wiek 6-12 
 

Sugerowana liczba 
uczestników 

Wszyscy uczniowie i ich rodziny  

Czas trwania 1 dzień  

Miejsce, 
wyposażenie 

 Pomieszczenia szkoły   
 

Opis zajęć 1. Z okazji Światowego Dnia Książki szkoła organizuje 
imprezę “Zaproś mężczyznę z rodziny na dzień 
szkoły”  

2. Uczniowie zapraszają swoich ojców, wujków, 
dziadków lub braci, którzy przynoszą ze sobą swoje 
ulubione książki.  

3. W czasie uroczystości mają miejsce różne wydarzenia 
związane z czytanie mi in. DEAR ( Rzuć wszystko i 
czytaj). Na dany sygnał uczestnicy spotkania 
przerywają cokolwiek by robili i zaczynają czytać.  

 

Uwagi dla 
prowadzącego 
zajęcia 

 Ten rodzaj zajęć najlepiej wypadają, kiedy są 
organizowane przez chłopców samodzielnie 
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 x 
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Formy kontynuacji 
zajęć   

Zamiast zapraszania męskich członków rodzin 
wszystkich uczniów jednego dnia, każdy uczeń może 
zorganizować osobną wizytę w szkole jego członków 
rodziny  

Inspiracja   Opracowane na podstawie www.literacytrust.org.uk 
ze szczególnym uwzględnieniem studium przypadku 
opracowanego w szkole podstawowej Ambleside w 
Nottingham 
http://www.literacytrust.org.uk/assets/0000/7523/A
mbleside_case_study_20092010.pdf 
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