
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2016 

pod hasłem „Książka- to dopiero początek” 

Szkolne imprezy czytelnicze 

Międzyklasowy Turniej Czytelniczy „Czytam, bo lubię.  Z książką nigdy się nie nudzę”-20-21.10 

2016r.Uczestnicy Klasy 2-3 ;Klasy 4-6 

Będą rozegrane następujące konkurencje 

 Wybrany reprezentant klasy /może być więcej/prezentuje lub reklamuje wybraną przez  

klasę książkę.  

 Każda klasa wg własnego pomysłu może przygotować: rekwizyt, strój, lub transparent 

związany z  prezentowaną  książką. 

 Wybrany reprezentant klasy  losuje wiersz/ na początku turnieju/ i wykonuje rysunek do 

tego wiersza. Wiersz wylosowany przez ucznia odczytuje najpierw wychowawca klasy 

 Wybrany reprezentant klasy losuje tekst „łamańce językowe” i odczytuje go głośno. 

 

Wystąpienia, rekwizyty  i  rysunki ocenia komisja w składzie/nauczyciel- nauczania 

zintegrowanego, plastyk, pedagog/ przyznając każdej klasie punkty za każdą konkurencję. 

Uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody 

 

Konkursy, zabawy i akcje/ wszystkie klasy/ 

 3 październik –Dzień Uśmiechu-rozpoczęcie obchodów MMBS- niespodzianka 

 „Poszukiwanie zaginionych tytułów” -uczestnicy  konkursu szukają ukrytych  

w szkole karteczek z tytułami i dopisują na nich imię i nazwisko autora książki.  

W Bibliotece otrzymują nagrodę za poprawną odpowiedź. 

 „Życzenia dla Biblioteki”- piszą je uczniowie na wyeksponowanych  kartonach 

 „Tytuły ulubionych książek” -piszą je uczniowie na wyeksponowanych kartonach 

 „Randka w ciemno z książką” -uczniowie wypożyczają w tym dniu   książki obłożone  

w gazetę 

 30 październik- Światowy Dzień Spódnicy-konkurs klasowy na największą ilość osób 

ubranych w spódnice-najlepsza klasa zostaje udekorowana specjalnym dyplomem 

wywieszonym na drzwiach swojej  sali lekcyjnej zakończenie obchodów MMBS 

 

Biblioteka Szkolna zaprasza Nauczycieli i Wychowawców do włączenia się w organizację                            

planowanych konkursów, akcji i zabaw tak aby Święto Biblioteki było świętem całej szkoły. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 



Tydzień Głośnego Czytania  i Noc Bibliotek 2017 

Festiwal Głośnego Czytania: „Czytamy książki naszych marzeń"- maj 2017 

Kl. 0-3 

Maluchom czytają gimnazjaliści  

1 tydzień wybór książek z koszyka  książek marzeń, zabawy z książkami marzeń/propozycję zabaw  

z książką wychowawca może otrzymać w bibliotece/ 

2-3 tydzień-głośne czytanie 2 razy w tygodniu w każdej  klasie- bloki tematyczne: ”Poeci dzieciom”, 

 ,„Podróże małe i duże”, „Książka na dobrą i zła pogodę”, „W krainie wesołych przygód” 

4 tydzień –wykonanie plakatu książek marzeń z wychowawcą 

Kl. 4-6 

Wychowawcy czytają w czasie godzin wychowawczych 

1 tydzień / do wyboru/ 

– wybór książek  z koszyka książek marzeń do czytania-  zebranie informacji o oczekiwaniach 

czytelniczych uczniów, można sporządzić listę  najciekawszych książek 

-czytanie „Niezwykłych biografii” -seria wydawnicza o sławnych ludziach dla dzieci i młodzieży do 

wypożyczenia w bibliotece-poznanie postaci sławnych ludzi, zainteresowanie książką 

popularnonaukową 

2, 3 tydzień- głośne czytanie/15 min./ połączone z kręgiem uczniów i nauczyciela. „Moja książka 

marzeń”. 

Każdy przynosi swoją wymarzoną książkę, nauczyciel opowiada o swojej ulubionej książce 

dzieciństw oraz o tym , co czytali w dzieciństwie znani ludzie/propozycję scenariusza  i lekturę na 

ten temat można wypożyczyć w bibliotece/.Uczniowie mogą krótko wypowiedzieć się na temat 

swojej ulubionej książki 

4 tydzień-wypełnienie kart pracy do czytanej lektury :kształcenie czytania ze zrozumieniem, można 

wykonać klasowy plakat „Książki naszych marzeń” 

Noc Bibliotek 2017-czerwiec 2017 

Włączając się po raz drugi w ogólnopolską akcję planujemy zajęcia czytelniczo –zabawowe.  

Uczniowie kl.1 gimnazjum czytają  uczniom klasy 3-SP i organizują z nimi wspólne zabawy na 

wieczór w bibliotece. 

 

Biblioteka Szkolna zaprasza Nauczycieli i Wychowawców do włączenia się w organizację                            

planowanych zajęć tak aby Festiwal Głośnego Czytania  i Noc Bibliotek 

stałą się ważnym wydarzeniem w naszej szkole 

 

                                               


