,,Jaśnie Pani Książka zaprasza…”
- projekt edukacji czytelniczej dla klas I-IV
W roku szkolnym 2016/17 Ministerstwo Edukacji
Narodowej, wyznaczając kierunki polityki oświatowej,
położyło nacisk, jak w roku ubiegłym, na upowszechnianie
czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych. Stąd
pomysł kontynuacji projektu ,,Jaśnie Pani Książka”.
Uwzględniamy w nim to, iż w 2017 roku nasza szkoła będzie
obchodzić jubileusz 60-lecia istnienia. Zatem zadania i
konkursy podporządkowane są tematowi: ,,Szkoła i jej
patron-Adam Mickiewicz”.

Oto harmonogram działań.

Osoby
odpowiedzialne
Anna Bekasiak
Ewa Lewicka

Termin

Uczestnicy

Opis zadania

26.10 2016
30.11.2016
21.12.2016
25.01.2017
22.02.2017
29.03.2017
26.04.2017
31.05.2017
28.062017

uczniowie
Klas I-VI
I oddziały 0

,,Rozczytana biblioteka” – głośne czytanie
wybranych pozycji literatury dziecięcej w
każdą ostatnią środę miesiąca. Czytają
nauczyciele, uczniowie i inne zaproszone
osoby.

25.11.2016

uczniowie klas
IV - VI

Dzień Patrona
Apel pt. ,,Nad głową niebo jasne”
poświęcony życiu i twórczości Adama
Mickiewicza.
Zainaugurowanie obchodów jubileuszu 60lecia istnienia szkoły.

nauczyciele
uwzględnieni w
terminarzu na
rok 2016/17

do 28 lutego
2017

klasy III-VI

,,Cała szkoła pisze listy do Patrona – Adama
Mickiewicza”.

wychowawcy
klas

Konkurs na zredagowanie listu.

nauczyciele
języka polskiego

Uczniowie
oddają
napisane
pismem
komputerowym
teksty do
biblioteki.

do 28 kwietnia
2017

Klasy I-VI

,,Cała szkoła pisze wiersze”.

wychowawcy
klas

Konkurs na wiersz o tematyce szkolnej.
Uczniowie
oddają
napisane
pismem
komputerowym
wiersze do
biblioteki.
do 28 kwietnia
2017
Absolwenci
przesyłają
teksty drogą
elektroniczną,
listową na
adres szkoły
albo
dostarczają do
sekretariatu
szkoły.
do 31 marca
2017
Uczniowie
oddają
wykonane
prace do
biblioteki.

nauczyciele
języka polskiego

absolwenci
Szkoły
Podstawowej
nr 3 w
Szamotułach

Konkurs na najzabawniejszą anegdotę,
historyjkę z życia klasy lub szkoły.

klasy III - VI

,,Poezja napisana kolorami”.

Anna Bekasiak
Ewa Lewicka

Ogłoszenie konkursu i jego regulamin zostały
opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach oraz
na stronie internetowej szkoły i w edzienniku.

wychowawcy
klas

Konkurs na plastyczną interpretację
fragmentu utworu Adama Mickiewicza.
Klasa wykonuje jedną pracę, dowolną
techniką, w dużym formacie.
Fragmenty poezji Adama Mickiewicza i
arkusze papieru do odebrania w bibliotece.

Wszystkich nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów ,,Trójki” gorąco zapraszają do udziału w
konkursach autorki projektu edukacji czytelniczej ,,Jaśnie Pani Książka ”.
Anna Bekasiak i Ewa Lewicka

