
 

Projekty edukacyjne 

Projekty edukacyjne promujące czytelnictwo realizowane w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce z wykorzystaniem 
księgozbioru biblioteki szkolnej. Zgodnie z założeniem, projekty czytelnicze są realizowane 
w każdym oddziale do końca roku szkolnego 2021/2022.  

Klasy 1 

Projekt czytelniczy realizowany  przez wychowawców wszystkich klas pierwszych:  
Temat: Wyruszamy w świat baśni na wycieczkę, więc czytamy „Calineczkę”.  
 
W marcu oddziały pierwsze realizowały projekt edukacyjny promujący czytelnictwo.  
W ramach projektu uczniowie klas pierwszych czytali samodzielnie lub z pomocą rodziców 
,,Calineczkę” Hansa Christiana Andersena. Na podstawie utworu dzieci przygotowały 
informacje na temat zwierząt występujących w lekturze. Z powyższych wiadomości każdy 
oddział stworzył album przyrodniczy, w którym znalazły się informacje na temat życia, budowy 
i zwyczajów motyli, kretów, myszy, żab oraz jaskółek. Każde dziecko, wspólnie z całą rodziną, 
przygotowało strój do wybranej przez siebie postaci, przebrało się i zostało sfotografowane przez 
rodzica. Wcielenie się w postać z lektury zostało uwieńczone wystawą zdjęć. Dzieci wykonały 
również plakaty promujące czytelnictwo, które zostały wyeksponowane na wystawie.  
Na zajęciach plastycznych uczniowie wykonali ilustracje do lektury. W projekcie znalazł się 
również kalendarz czytelniczy. Dzieci czytając dowolne teksty w danym dniu kolorowały datę 
w kalendarzu. Projekt spowodował większe zainteresowanie dzieci czytaniem książek oraz 
uświadomił jak dużo informacji można zdobyć poprzez czytanie. 

Wychowawcy kl.1: Edyta Czarniewska, Agnieszka Drej, Urszula Plis, Jolanta Wójs. 

 



 

 

Klasa 2a –zrealizowała dwa projekty: 
 
Projekt - "Lektura w pudełku. Zaczarowana zagroda" 
Dzieci otrzymały instrukcję jak stworzyć pudełko i podczasczytania lektury zbierały przedmioty 
kojarzące się im Zaczarowaną Zagrodą. Nie zabrakło oczywiście pingwinów wykonanych z 
różnorodnychmateriałów: plasteliny , rolek po papierze, czy korków.  
W czasie prezentacji dzieci pochwaliły się, opowiedziały co i dlaczego włożyły do swojego 
pudełka i z jaka sytuacją im się kojarzy. Powstały wspaniałe prace przestrzenne, które zostały 
zaprezentowane w bibliotece szkolnej. 



 

 



 

 
Projekt - Lapbook „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”  
 Praca nad omawianiem Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek… była prowadzona 
metodą lapbooku. Dzieci stale rozbudowywały swoje labooki dodawały rysunki, plan 
wydarzeń...  Lapbooki były kolorowe, przyciągające uwagę dzieci chętnie do nich wracają. 
Dzieci napisały następną swoją 11 przygodę skarpetki. 
 

 

 

 



Klasa 2b 

Głównym celem projektu „W świecie baśni Andersena” było zapoznanie dzieci z literaturą 
dziecięcą, rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki, rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci.  
   Cele szczegółowe:   

 wprowadzenie dzieci w świat literatury , 
 ukazanie  właściwego kontaktu z książką, 
 przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek, 
 budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – teatralne, plastyczne oraz kącik 

książki, 
 zaznajomienie dzieci z  twórczością: H. Ch. Andersena,  
  włączenie rodziców do głośnego i systematycznego czytania  dzieciom. 
W ramach projektu: 
- zorganizowano kącik czytelniczy; 
- zorganizowano konkurs plastyczny „W świecie baśni Andersena”; 
- odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci- Waldemarem Cichoniem 
- dzieci wykonały zakładki do książki; 
- zapraszano rodziców do czytania dzieciom  
- założono „Album bajek i baśni”, w którym przechowywane były prace dzieci- ilustracje do 

wysłuchanych baśni; 
 

 
 
Uczniowie przygotowali materiały przedstawiające ciekawostki o pisarzu. W prezentacji 

umieszczone były także informacje o baśniach, jak i kilka zagadek. Uczniowie zapoznali się 
z wybranymi baśniami Andersena, a następnie wykonali ilustrację do wybranego przez siebie 
fragmentu z baśni.  
Wybór utworów do realizacji innowacji nie był przypadkowy. Tematy poruszane w bajkach 
pozwoliły uczniom zastanowić się nad dobrem i złem, potrzebą akceptacji i przyjaźni, uczyły 
pozytywnych zachowań – pomocy innym, uczciwości, tolerancji, okazywania życzliwości. 
Poprzez udział w zajęciach uczniowie mieli okazję przeżycia różnych emocji towarzyszących 
bohaterom (radości, szczęście, odrzucenia, osamotnienia, brak zrozumienia, bezradność, itp.). 



Realizacja innowacji stworzyła ponadto możliwość do samopoznania siebie  – pokonania 
nieśmiałości, podejmowania zgodnej współpracy z rówieśnikami. 

 Dzieci przeniosły się w Świat Baśni, a w tej podróży towarzyszył dzieciom niezwykły 
towarzysz Hans Christian Andersen. Dzieci poznały wybrane baśnie bajkopisarza w 
tym Brzydkie Kaczątko, które udowodniło, że każdy jest wyjątkowy. Pomogły Gerdzie odnaleźć 
przyjaciela oraz zbudować dom dla Dziewczynki z zapałkami.  Razem z Calineczką wykonały 
piękne tulipany. Przeżyły niezwykłą przygodę z Dzielnym ołowianym żołnierzykiem, który 
nauczył je jak można pokonać strach.  

 

 



 
Na zajęciach uczestnicy rozwijali także swoje talenty plastyczne, poprzez wykonanie własnego 
projektu okładki książki, ilustracji do utworu literackiego i wykonania zakładek do książek oraz 
plakatów promujących czytelnictwo. Mieli również okazję na  to, aby rozwijać swoje 
umiejętności pisarskie poprzez redagowanie życzeń skierowanych do H. Ch. Andersena, 
wymyślanie własnych krótkich bajek czy rymowanek. 

W trakcie zajęć uczniowie często mieli okazję, aby samodzielnie wymyślić zakończenie baśni, 
co wpłynęło na rozwój wyobraźni. 

W ramach akcji Głośnego Czytania zaproszono autora książek dla dzieci Waldemara Cichonia, 
który oczarowywał uczniów czytanymi tekstami. 

 

 
 
Wszystkie prace plastyczne uczniów, które powstały w trakcie trwania zajęć oraz wytwory 
uczniów były eksponowane na gazetce ściennej w klasie, a także na korytarzu szkolnym. 

 



 

Klasa 2c 

Projekt ,,Czytam, bo lubię" dotyczy zainteresowań czytelniczych uczniów.  
Jeden raz w miesiącu w wybrany dzień tygodnia w piątek chętni uczniowie będą dzielili się 
informacjami o ciekawych przeczytanych książkach, opowiadali fragmenty książki.  
W oparciu o nie przygotowują dla innych uczniów zagadki, rebusy, krzyżówki i inne zadania 
do wykonania zachęcając tym samym do przeczytania utworu.   
  

         
 

 



 
 

Klasa 2d  
 
Projekt "Kręci mnie czytanie".   
Uczniowie klasy 2d założyli dzienniczki czytelnicze. Codziennie  (w dni robocze) czytali 
w domu minimum 15 minut. W piątki przynosili dzienniczki podpisane przez opiekunów do 
wglądu dla wychowawcy. Nagrodą była ocena za czytelnictwo. Na koniec roku wyłaniany jest 
Mistrz czytelniczy. Otrzymuje w nagrodę wybraną przez siebie książkę. 
Uczniowie założyli lekturowniki. 
• Wykonali ilustracje do przeczytanych książek. 
• Uzupełniali metryczkę książek. 
• Promuowali książki ( pisali mini recenzje, sięgali po dramę). 
Prezentacje przedstawiane były na zajęciach edukacji społecznej. Mogły być indywidualne oraz 
grupowe (dzieci same określały ich formę).  
 

        



Mistrzowie czytelniczy klasy 2d: 

 

Klasa 3a 

Projekt "Podróż do Bullerbyn" 
Finalnym etapem  omówienia lektury "Dzieci z Bullerbyn" zadaniem uczniów  było wykonanie 
makiety miejscowości. 
 Dzieciom udało się zamieścić na niej wiele szczegółów, które zapamiętały z książki np.  
poczta listowa między Zagrodami czy Wiśniową  Spółdzielnię. Pracy było dużo ale efekt 
zdumiewający. 

 

 



 

Klasa 3b – zrealizowała dwa projekty: 

Projekt „Baśnie w moim życiu”  
W grudniu klasa 3b poznała treść baśni Hansa Chrystiana Andersena „Dziewczynka z 
zapałkami”. Jest to wzruszająca opowieść o niesprawiedliwości, samotności, ale w pewien 
sposób także o nadziei. Ta baśń zainspirowała nas do zapoznania się innymi baśniami które 
znajdują się w księgozbiorze naszej biblioteki. Dzięki lekcji bibliotecznej przeprowadzanej przez 
nauczyciela bibliotekarza  uczniowie chętnie sięgnęli po pozycje baśniowe.  
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 
 
Projekt „Zwierzęta w literaturze” 
 Po przeczytaniu i omówieniu lektury Doktor Dolittle i jego zwierzęta uczniowie udadzą się do 
biblioteki celem poszukiwania zwierząt w innych książkach zarówno w lekturach, baśniach, 
atlasach przyrodniczych.  
 



 

  

 



 

Klasa 3c 

Projekt "Spotkanie z ciekawą książką".   
Raz w miesiącu odbywają się zajęcia, podczas których uczniowie czytają wybrany przez siebie 
fragment książki dla dzieci wypożyczonej z biblioteki szkolnej. Po odczytaniu tekstu 
uzasadniają swój wybór i zachęcają do sięgnięcia do tej pozycji inne dzieci. Zajęcia kończą się 
częścią plastyczną - uczniowie wykonują ilustrację do tekstu. 
 
Klasa 3d - zrealizowano dwa projekty: 
 

Projekt „Lektura w pudełku, czyli o Kajtkowych przygodach słów parę”  
 Uczniowie podczas czytania lektury gromadzili, gromadzili przedmioty, które bezpośrednio 
i pośrednio kojarzyły im się z lekturą. Następnie swoje skarby prezentowali podczas zajęć. 
 
Projekt „ Lektura na tak i nie” 
 Karolcia była lektura omawianą przy udziale tabliczek z napisem tak lub nie.  
W ten sposób uczniowie zadawali sobie wzajemnie zamknięte pytania. 
 
 
Klasy 4 - zrealizowano trzy projekty:  

Projekt „Każdy z nas jest tajemniczym ogrodem”. 

Projekt miał na celu zwrócenie uwagi uczniów na wewnętrzne przemiany człowieka pod 
wpływem miłości i troski drugiej osoby. Każdy człowiek jest ogrodem, wymagającym opieki i 
zainteresowania. Porzucony – zamyka się i otacza grubym murem. Podczas realizacji zadań 
projektowych, uczniowie zestawią ze sobą postacie literackie, które pod wpływem rodzinnego 
ciepła, doznały wewnętrznej przemiany. W ramach pracy plastycznej, uczniowie ilustrują sceny, 
stanowiące ważne punkty zwrotne w życiu bohaterów. Pozycje wykorzystane podczas projektu 
to „Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett, „Ania z Zielonego Wzgórza”  Lucy Maud 
Montgomery.  

 

 



 

 

 

 

Projekt „Mikołajek w komiksie”.  

Celem projektu było zapoznanie czytelników  z przygodami Mikołajka oraz przedstawienie ich 
za pomocą jednej z najpopularniejszych na świecie form sztuki narracyjnej- komiksu. Komiks 
jest najłatwiej dostępną sztuką łączącą umiejętności narracyjne z obyciem plastycznym. 
Wystarczy ołówek i wyobraźnia, by stać się twórcą pierwszych opowiadań ukazujących 
przygody niesfornego urwisa. Tytuły książek wykorzystanych w trakcie projektu: „Kajko i 
Kokosz. Szkoła latania” - Janusz Christa, seria „Mikołajek” – René Goscinny i Jean-Jacques 
Sempé. 



Projekt „Witajcie w naszej bajce”. 

Projekt obejmuje twórczość Jana Brzechwy. Uczniowie, przenosząc się do niezwykłej akademii, 
biorą udział w lekcji kleksografii, przygotowują niezwykłe potrawy według własnego przepisu 
oraz inscenizują wybrane sceny z życia wychowanków Pana Kleksa. Analiza wierszy Jana 
Brzechwy stanowi inspirację do tworzenia barwnych ilustracji i tym samym ukazania 
indywidualnych interpretacji poezji.  

Pozycje wykorzystane podczas projektu: „Akademia Pana Kleksa” Jan Brzechwa oraz zbiór 
wierszy poety.  

 

Klasy 5 i 6– zrealizowali 4 projekty: 

 Projekt „Mity bez tajemnic” - kl.5 i 6.  
Projekt miał na celu m.in. zapoznanie uczniów z treścią mitów oraz kształtowanie wyobraźni 
historycznej, plastycznej, umiejętności kojarzenia i łączenia faktów. Realizacja projektu: 
1.   Prezentacje multimedialne na wylosowany temat.  
2. Z wizytą na Olimpie – poznajmy bogów greckich, prezentacja stroju dla wybranego boga 
i autoprezentacja bóstwa. 
3. Mity bez tajemnic – konkurs z wiedzy mitologicznej. 

       

W  lutym na Olimpie zjawili się w pięknych strojach niemal wszyscy greccy bogowie i 
bohaterowie. Jak jeden mąż stawili się bracia Zeusa: groźny Posejdon  i Hades, bóg świata 
podziemnego wraz z Korą . Przy dzwiękach greckiej muzyki  na salę wkroczyły urocze panie - 
waleczna Atena , piękna Afrodyta ) z niezbyt atrakcyjnym mężem, Hefajstosem , odważna 
Ariadna i zamyślona Demeter . W komplecie zjawili się samotni  panowie: porywczy bóg wojny, 
Ares , zdolny ojciec Ikara- Dedal , piękny i młody Apollo, zrozpaczony po śmierci Eurydyki - 
Orfeusz, kochający ludzi - Prometeusz  oraz uwielbiający towarzystwo bogów, król Koryntu-



Syzyf . Sporo zamieszania wśród obecnych wywołało przyjście zakochanego w sobie Narcyza . 
Na chwilę pojawiła się też waleczna bogini zwycięstwa, Nike . 

Po zakończeniu części artystycznej odbyła się degustacja potraw i napojów.  Wszystkie 
stylizacje mitologiczne były niezwykle dopracowane i pomysłowe. 

 

 
Projekt "Realia PRL-u w powieści "Opium w rosole"- kl.5 
 
Forma realizacji: prezentacja multimedialna, plakat. 
Książka "Opium w rosole" opowiada m.in. o czasach PRL-u, czasach może trochę odległych 
dla współczesnego, młodego czytelnika,  ale uczniowie postanowili zabawić się w detektywów, 
miłośników historii i w swoich pracach zaprezentowali realia tamtych czasów. Liczne fotografie, 
opisy, wywiady przedstawiły rzeczywistość lat osiemdziesiątych.  

 
Projekt - Lapbook książki „Harry Potter i kamień filozoficzny” – kl.5 
Cel projektu : 
-promocja czytelnictwa,  
- przekazywanie wiedzy w ciekawy, innowacyjny sposób,  
- rozwijanie umiejętności planowania swoich działań, systematyczności oraz koncentracji, 
- wykorzystanie  zdolności manualnych i umiejętności zdobytych na lekcjach j. polskiego, 
plastyce, informatyce oraz technice. 
 

 

 

 



 

Projekt "Chłopcy z Placu Broni" – kl.6 

Omawiając lekturę "Chłopcy z Placu Broni",  zrealizowaliśmy projekt - do wyboru: wykonanie 
makiety "Placu Broni" lub przygotowanie lapbooka.  Każdy uczeń, który przygotował 
makietę,  musiał omówić, z jakich materiałów  została ona wykonana,   opowiedzieć o 
przedstawionych miejscach i ich związku z lekturą. Uczniowie, którzy wykonali lapbooki 
prezentowali swoje dzieła, omawiając elementy świata przedstawionego, prezentując wydarzenia 
oraz przedstawiając ciekawostki dotyczące autora, bohaterów, miejsc akcji. 

 

 

 
 
 
 



 

 

Klasy 7: 

Projekt "Mały Książę..."  
Zadanie polega na wykonaniu form przestrzennych inspirowanych lekturą książki Antoine’a de 
Saint-Exupery’ego "Mały Książę". 
Uczniowie dzielą się na osiem grup i wybierają lub losują planety opisane w książce. 
Korzystając z przyniesionych materiałów, uczniowie realizowali własne pomysły.  
Projekt zakończył się podsumowaniem i wystawą prac na korytarzu szkolnym. 
 

 



 

 

Klasy 8 – zrealizowano dwa projekty:   

 Projekt „Średniowiecze zamknięte w pudełku”. 

Literatura i sztuka średniowiecza stanowi bogate źródło wiedzy. Celem projektu jest zapoznanie 
uczniów z dziełami sztuki tamtych czasów, analiza światopoglądowa społeczności oraz śledzenie 
wydarzeń historycznych, ważnych dla Polski. Oprócz literatury ówczesnej, uczniowie analizują 
pozycje współczesne, odnoszące się do epoki. Zwracają tym samym uwagę na uniwersalne 
konteksty, motywy i nawiązania w literaturze, aktualne do dziś.  

Pozycje literackie wykorzystane w projekcie: „Krzyżacy” H. Sienkiewicz, „Trochę plotek 
o świętych” J. Twardowski, „Katedra Marii Panny w Paryżu” W. Hugo, „Opowieści okrągłego 
stołu” J. Boulenger. 

 
Projekt „ Na Litwie, chwała Bogu, stare obyczaje… ” 

Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy uczniów na temat tradycji i obrzędów polskiej szlachty. 
Uczniowie, poprzez analizę kolejnych ksiąg epopei narodowej, odkrywają zapomniane już 
zasady postępowania w różnych okolicznościach. Za pomocą scenek dramatycznych, obrazują 
poznany kodeks szlachecki. Przygotowują elementy stroju polskiego szlachty i omawiają go.  W 
ramach projektu powstaje gazetka o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Uczniowie 
przeprowadzają wywiad z wieszczem narodowym, zagłębiając się w jego biografię.  

Pozycja wykorzystana w trakcie projektu: „Pan Tadeusz” A. Mickiewicz.  


