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Opis zajęć promujących czytelnictwo   

Najlepsza książka  
 

rodziny uczniów/ 
osoby 
niepełnosprawne 

                    tak                nie                   tak ale nie tylko  

Multilingual  
activity 

                    tak                 nie                 możliwe 

Action especially for  
 

                 k                     m                       k+m 

Involves parents 
 

                 tak                 nie               

Utilizes ICT 
 

                tak                 nie                    

Objective (s)  Wzrost czytelnictwa w ramach lokalnej społeczności 

 Rozwój społecznosci czytelniczej i stymulowanie kutury 
czytania w szkole  

 Kształtowanie potrzeby czytania książek, które poznały w 
czasie zajęć LiRe  

 Wdrażanie dzieci w czytanie dla przyjemności i 
stymulowanie nawyku czytania  

 Rozwijanie u dzieci zainteresowań i upodobań 
czytelniczych; kształtowanie umiejętności wyboru   
i oceny dokonanego wyboru   

 

Age level (s) 4-12  

Preferable number  
of participants 

Nawet cała szkoła  

Duration  2-3 miesiące 

Setting, materials,  
and preparation  

Materiały: różnorodne egzemplarze książek dostosowane do 
wieku dzieci, statuetki na nagrody, list intencyjny do 
rodziców    
 

Step -by-step  
description 

1. Nauczyciele i bibliotekarze informują dzieci, że będą 
głosować na swoją ulubioną książkę i że odbędzie się 
uroczyste ogłoszenie wyników głosowania z udziałem 
rodziców i dzieci.    

2. Nauczyciele i bibliotekarze ustalają liczbę książek dla 
każdej klasy i wypożyczają je dzieciom do domu by 
razem z rodzicami je przeczytały.   

3. W ustalonym terminie, dzieci głosują na swoją 
ulubioną książkę w różnych kategoriach np: 

  x 

  x 

  

x  

 x 
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najweselsza, najbardziej ekscytująca, najlepsza 
niebeletrystyczna 

4. Szkoła organizuje uroczystość i zapraszają rodziców  
(zaproszenia projektują i wykonują dzieci)  

5. Dzieci prezentują swoje ulubione ksiązki podczas 
uroczystości  

6. Wystawa nagrodzonych książka z opisem w 
centralnym punkcie biblioteki i udostępnienie ich do 
wypożyczenia  
 

Notes to  reading  
promotion facilitator 

 Współpraca z rodzicami powinna zaowocować 
częstszym czytaniem książek w domu i dyskusją nad 
ulubionymi książkami z dziećmi    
 

Suggested follow-up 
actions/ activities 

 Nagroda “Najlepsza książka” może zostać w 
następnych latach poszerzona o wybór ulubionej 
przez rodziców oraz nauczycieli książki dla dzieci.  

 
 


