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Zajęcia promujące czytelnictwo 
Olimiada czytelnicza 

   

rodziny uczniów/ 
osoby 
niepełnosprawne 

                tak                 nie                        tak ale nie tylko  

Zajęcia 
wielojęzykowe 

                tak                   nie                  

Zajęcia 
przeznaczone dla 

                K                      M                         K+M 

udział rodziców 
 

                tak                  nie                    

Wykorzystanie  
multimediów 

                tak                  nie                     

Cele  Budowanie właściwego wzorów postaw mężczyzny 
poprzez  kształtowanie nawyków czytelniczych wśród 
chłopców  

 Pogłębianie zainteresowania chłopców czytaniem 
 

Wiek 9-13 
 

Sugerowana liczba 
uczestników 

100 

Miejsce, 
wyposażenie 

1,5 godziny 

  Miejsce:  Biblioteka szkolna lub inne pomieszczenie w szkole  
Wyposażenie: 2 książki (jedna o gwiazdach futbolu dla 
pokazania dzieciom), miernik decybeli, Prezentacja pwer 
point ze stadionem piłkarskim, flagi I symbole klubów 
sportowych, tablica z wynikami i  z okładkami obu książek 
 

Opis zajęć 1. Zaprosić dwóch słynnych sportowców. Pasjonaci 
futbolu często są świadkami meczów ale teraz będzie 
to mecz czytelniczy.  

2. Zaprosić dwóch znanych dziennikarzy sportowych 
jako sprawozdawców  

3. Każdy z piłkarzy dostanie książkę do zaprezentowania 
jej dzieciom  

4. Dwaj piłkarze będą rywalizować w trzech rund. 
Najpierw musza zaprezentować książkę i przeczytać 
jej fragment przez siebie wybrany. W drugiej rundzie 
muszą uzasadnić swój wybór a w trzeciej trzy 
zaskakujące pytania zadadzą piłkarzom 
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sprawozdawcy sportowi: o ich ulubiona książkę,  
ulubione miejsce do czytania i dlaczego czytanie jest 
tak ważne  

5. Po każdej rundzie dzieci mogą klaskać, krzyczeć, 
buczeć. Specjalne urządzenie będzie mierzyło 
głośność aplauzu. Zwycięży ten kto otrzyma większy 
aplauz  

6. Zwycięzca otrzymuje puchar. Ponadto, będzie loteria 
gdzie dziecko może otrzymać od klubów koszulkę lub 
inne prezenty. Na koniec sportowcy rozdają 
autografy. 

7. Hasło meczu brzmi: Futbol jest wspaniały czytanie 
również.  

 

Uwagi dla 
prowadzącego 
zajecia 

 Spotkanie powinno być wyjątkowo udane dla 
chłopców. To ważne by dzieci dostrzegły istotną 
znaczenie czytania i dowiedziały się o tym od swoich 
sportowych idoli. 

 Ważnym jest by na spotkaniu stworzyć atmosferę 
meczu 
 

Formy kontynuacji 
zajęć   

 Zajęcia mogą być prowadzone z innymi z różnym 
klasami i różnymi sportowcami  

 

Inspiracja Zajęcia oparte na projekcie Pani Barbary Eichinger, 
Kierowniczce działu dziecięcego Głównej Biblioteki Miejskiej 
w Wiedniu  
 

Bibliografia http://www.kirango.at/de/veranstaltungen/kalender/1503 
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