Realizacja zadań w ramach
Narodowego Programu rozwoju czytelnictwa
Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców uczestniczyła w dwóch edycjach
konkursu „Książki naszych marzeń” i przeprowadzała sondaże wśród uczniów odnośnie
preferowanych tytułów do biblioteki szkolnej W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła
uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa i w związku z tym od czerwca
2017 r. realizuje zobowiązania wynikające z uczestnictwa w programie.

Wakacyjne
nowinki
z biblioteki
Tak, to już wakacje. Jednak w szkolnej bibliotece wciąż trwają
prace. Uzupełniamy księgozbiór o nowe nabytki.
Większość uczniów wyruszyła na wakacyjne szlaki. Są jednak
tacy, którzy do szkoły przychodzą.. Uczestniczą w wakacyjnej
akcji „Lato w mieście”. Z myślą o tych dzieciach, które są w
szkole i pozostały w domu, biblioteka otworzyła swoje
podwoje. Od 26. 06 do 5. 07. 2017 roku można wypożyczać
książki. Kolejny termin udostępniony będzie pod koniec
sierpnia.

Narodowy Program
Wspierania Rozwoju Czytelnictwa
Kolejna edycja programu. Mieliśmy przyjemność brać udział w dwóch
pierwszych akcjach. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe i dzięki temu
wzbogaciliśmy nasz księgozbiór o pozycje wskazane w przeprowadzonym
sondażu. Tym razem akcja prowadzona jest według określonych zasad, które
należy spełnić, aby otrzymać pomoc na zakup nowości do szkolnej biblioteki.

Jednym z warunków jest udostępnianie księgozbioru w czasie wakacji.
To zadanie zbiegło się z naszą decyzją o otwarciu biblioteki na czas trwania
„Lata w mieście” w naszej szkole.

Szkolna biblioteka organizuje czytelnicze akcje z Biblioteką Publiczną
w Wesołej i z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, między innymi:
- Konkurs „Wszystkie książki mówią” – maj 2017 r.;

- Bijemy rekord wspólnego czytania w jednym
momencie – 01. 06. 2017 r.;

- Czytelnicza gra uliczna „Gzie jest
zaczytana ławeczka” – 30. 05. 2017 r.

- Ruchoma wystawa
„Świat Pablo Picassa”

- Entropia słowa. Literacka mapa Warszawy

Na potrzeby projektu zwróciliśmy się z zapytaniem do bibliotekarzy Biblioteki
Publicznej w Starej Miłośnie o preferencje czytelnicze ich czytelników
w grupach wiekowych 7- 9 lat, 10 – 11 i 12- 14 lat.
Na zebraniach rodziców we wszystkich klasach przeprowadzono sondaż
na temat tytułów proponowanych do zakupu do biblioteki.
Rodzice wybierali często lektury, serie książek fantastycznych i obyczajowych.

Uczniowie rozmawiali na godzinach
wychowawczych o książkach i tytułach mile
widzianych w bibliotece.
To wyniki sondażu zebranego w klasach.

Po analizie otrzymanych sondaży powstała lista nowości do biblioteki, którą
wysłaliśmy do akceptacji koordynatora programu.

Od pierwszych dni szkolnej nauki w bibliotece realizowane są
działania w ramach programu. Mimo utrudnionych warunków
(trwają prace nad przyjmowaniem, opracowywaniem, opisem
w Molu i udostępnianiem podręczników uczniom) biblioteka
otwiera się na potrzeby uczniów.

Każdą wolną chwilę wielu uczniów spędza z książką.

Odbywają się także zajęcia czytelnicze.
Każdy dzień rozpoczynamy spotkaniem
z książką „Czytam. Daję słowo.7 minut”.
Czytamy w bibliotece, w klasach albo w
świetlicy. Poznajemy w ten sposób
nowości z naszej biblioteki.

Prowadzone są także różnorodne tematycznie zajęcia czytelnicze w klasach.

Organizowane są także okolicznościowe wystawy książek oraz wystawy, na
których prezentowane są zakupione nowości. Te prezentacje księgozbioru
gromadzą zawsze wielu zainteresowanych.

Na wszystkich poziomach nauczania przeprowadzono zajęcia czytelnicze
„Poznajemy nowości literackie” - czytamy fragmenty książek.
W klasach I czytaliśmy „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej i
przeprowadziliśmy zajęcia czytelnicze „Z ekologią za pan brat”.

W klasach II czytaliśmy opowiadanie
„Kapelusz Pani Wrony” Danuty
Parlak ze zbiorku pod tym samym
tytułem – prowadziliśmy zajęcia
czytelnicze „Niecodzienność dnia
codziennego – zrób coś nowego ze
starego”

W klasach III czytaliśmy fragmenty „Niesamowitych przygód
dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek i przeprowadziliśmy
zajęcia „Drugie życie skarpetki”.

W klasach IV czytaliśmy opowiadania „Gorzka Czekolada i
szacun” Barbary Kosmowskiej i „Nauka programowania”
Wojciecha Cesarza ze zbioru „Gorzka czekolada i inne
opowiadania o ważnych sprawach”, zorganizowaliśmy zajęcia
czytelnicze „Świat wartości – dlaczego w życiu ważne jest ich
przestrzeganie”, a następnie uczniowie przeprowadzili sondy w
klasie „Szacun dla szacunku” i „Mój prawdziwy przyjaciel”.

W klasach V czytaliśmy „Był sobie pies” W. C.
Camerona. Zajęcia czytelnicze poświęcone relacjom
towarzyszącym nam każdego dnia zakończyła praca
plastyczna „Jestem psem. Świat wokół mnie oczami
psa”.

W klasach VI i w VII czytaliśmy „Fajną ferajnę” Moniki
Kowaleczko-Szumowskiej. Podczas zajęć z książką
nawiązaliśmy do wagi takich wartości jak odwaga, patriotyzm,
sprawiedliwość. Zorganizowaliśmy dla uczniów tych klas
spotkanie „Co w życiu jest najważniejsze” z bohaterką książki
Halusią, czyli Haliną Stańczak-Kryską. Uczniowie obejrzeli
także fragmenty filmu „Fajna ferajna. Czyli Powstanie oczyma
dzieci” w reżyserii Tomasza Stankiewicza.

Przeprowadziliśmy także konkurs plastyczno-literacki na projekt zakładki do
książki promujący szkolną lekturę. Każda klasa z poziomu 1-7 wykonała
zakładkę promującą aktualnie przerabianą lekturę szkolną. Była okazja do
przeczytania fragmentów lektur, rozmowy o książce i zastanowienia się, jak
najciekawiej zareklamować ją kolejnym czytelnikom. Na biblioteczną wystawę
trafiły najciekawsze projekty.

A tak wyglądały prace nad zakładkami.

Promujemy czytelnictwo poprzez organizowanie
warsztatów literackich dla dzieci z przedszkola i
uczniów zaprzyjaźnionych szkół, z którymi
współpracujemy (Niepubliczne Przedszkole
„Kubuś Puchatek i Przyjaciele” , Szkoła
Podstawowa nr 261 i 169).

Warsztat literacki dla przedszkolaków
„Jak to z przyjaźnią było” – na podstawie książki
Katarzyny Szestak „Szary domek”
- tworzymy karty teatrzyku Kamishibai.

Warsztaty „Dla Niepodległej” – o książkach, które powinien znać każdy uczeń.
Tworzymy teatrzyk KAMISHIBAI „Dla Niepodległej” w SP 261 i SP 169 w
Wilanowie.

Warsztat literacki „Jak to z przyjaźnią
było” czytamy fragmenty „Szarego
domku” Katarzyny Szestak, oraz
pasowanie na czytelnika uczniów klas I
w SP 169.

Dotarły do nas paczki z książkami w ramach zamówienia z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzieci i młodzież
nie mogą się doczekać, kiedy książki trafią w ich ręce. Wiele
oczekiwań zostanie spełnionych, ponieważ zamówione książki, to
realizacja tytułów zaproponowanych w sondażach.
Otrzymaliśmy około 1000 nowych pozycji do czytania ., Są wśród
nich lektury z nowego kanonu, sporo nowych serii wydawniczych
dla dzieci i młodzieży, literatura obyczajowa, przygodowa i
fantastyczna.

Zapraszamy
do biblioteki!
Miłej lektury!

