
Organizowanie  

konkursów czytelniczych  

w ramach Innowacji Pedagogicznej 

„Czytanie kluczem do sukcesu” 

 

Innowacja Pedagogiczna realizowana  

w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Teresinie w roku 
szkolnym 2014/2015 



 
Wstęp 

 Potrzeba opracowania innowacji powstała 

w wyniku ewaluacji pracy biblioteki 

szkolnej, analizy poziomu czytania 

uczniów pierwszego i drugiego etapu 

edukacyjnego, analizy czytelnictwa 

miesięcznego w I semestrze roku 

szkolnego 2013/2014 oraz diagnozy 

środowiska rodzinnego. 



 Zaobserwowano, że spada 
zainteresowanie książką 
tradycyjną. Największą liczbę 
wypożyczeń rejestruje się w 
klasach drugich i trzecich. 
Uczniowie klas IV – VI tracą 
zainteresowanie dodatkowymi 
książkami, wypożyczają głównie 
obowiązkowe lektury. Perspektywa 
otrzymania nagrody za 
czytelnictwo na koniec roku, nie 
jest dla uczniów wystarczającą 
motywacją do częstych odwiedzin 
w bibliotece.  
 



 Niepokojącym faktem jest, że 

coraz mniej uczniów sięga po 

encyklopedie i słowniki, jako 

istotne źródła informacji 

wspomagające proces 

edukacji. Uczniowie klas 

młodszych podczas wywiadu, 

jako najciekawsze formy 

spędzania wolnego czasu 

wymieniali najczęściej: grę na 

komputerze, na tablecie i na 

telefonie.  

 



    

 

   Czytanie książek jest dla dzieci zajęciem 

bezużytecznym i nieatrakcyjnym. Lektury 

w edukacji czytane i omawiane we 

fragmentach, odbierają dzieciom 

możliwość poznania całego 

dobrodziejstwa płynącego z czytania 

ciekawej książki.  

 



   Zaobserwowano znaczący spadek poziomu 

czytania we wszystkich klasach. Zdarzają się 

przypadki uczniów klas starszych, którzy czytają 

głoskując. Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie 

ukazują trudności ze zrozumieniem czytanego 

tekstu. 
 



   Dzieci dorastają w środowisku, w którym mało 

się z nimi rozmawia. Kontakt z książką wyparła 

telewizja i Internet. W rodzinach brak tradycji 

związanych z czytaniem. Książki w wielu 

przypadkach stały się elementem 

dekoracyjnym. Dzieci nie mają okazji oglądać 

dorosłego spędzającego czas wolny na 

czytaniu książki.  

 

 



   Trudno wymienić wszystkie plusy płynące           

z czytania dzieciom i zmobilizowania do 

samodzielnej lektury. Głównym celem programu 

czytelniczego oraz konkursów było to, aby 

codzienne głośne czytanie młodszym dzieciom   

i samodzielne czytanie stało się priorytetem      

w szkole oraz w domach rodzinnych. 



W ramach Innowacji zorganizowano 

następujące konkursy: 

• Konkurs czytelniczy „Potrafię pięknie czytać”, 

• Konkurs czytelniczy „Moje czytanki” – konkurs 

na prowadzenie dzienniczka lektur. 

• „Magiczny świat baśni” – konkurs plastyczny 

na ilustrację do ulubionej baśni, 

• „Ilustracje do wierszy Małgorzaty Skowron” – 

konkurs plastyczny. 

• „Książki naszych marzeń”  
Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej 
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„Potrafię pięknie czytać” 

 Konkurs klasowy dla 

uczniów klasy III szkoły 

podstawowej. 

Zorganizowany w celu 

zachęcenia dzieci do 

przeczytania całej książki, 

doskonalenia techniki 

czytania oraz 

umożliwienia dzieciom 

publicznego wystąpienia. 



Przebieg konkursu 

• Zapoznanie z regulaminem. 

• Wybór książki. 

• Monitorowanie postępów czytania. 

• Omówienie lektury. 

• Wybór fragmentu do 
zaprezentowania na konkursie. 

• Udzielenie wskazówek. 

• Przygotowanie plakatu, dyplomów 
i nagród. 

• Wybór komisji konkursowej. 

• Przeczytanie przez uczniów 
wcześniej wybranego i 
opracowanego fragmentu książki. 

• Wybór uczniów najlepiej 
czytających.  

• Nagrodzenie zwycięzców. 

 



Uzyskane efekty 

• Poprawa techniki czytania. 

• Zapoznanie z treścią całej książki. 

• Przełamanie lęku przed występami publicznymi. Zwiększenie 
otwartości na nowe sytuacje i osoby. 

• Integracja zespołu klasowego. 

• Zapoznanie z treścią książki uczniów młodszych klas, którzy mieli 
okazję wysłuchać pięknego czytania starszych kolegów.  



„Moje czytanki” 

• Konkurs ogólnoszkolny 

podzielony na dwie 

kategorie wiekowe: klasy 

I–III i IV–VI. 

Zorganizowany w celu 

poprawy czytelnictwa, 

podniesienia rangi książki 

i zachęcenia do refleksji 

nad samodzielnie 

wybraną i przeczytana 

książką. 



Założenia organizacyjne 

• Zapoznanie z regulaminem nauczycieli, uczniów 
i rodziców – wrzesień 2014. 

• Monitorowanie pracy chętnych uczniów przez 
wychowawców, polonistów, bibliotekarza             
i rodziców. 

• Uczniowie samodzielnie wybierali książki            
i w wybrany przez siebie sposób zapisywali 
informacje w dzienniczku. 

• Ocena pracy uczniów – maj 2015. 

• Rozdanie nagród podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego. 

 

 



Efekty 

• Wyrabianie nawyku czytania i gustu 

czytelniczego. 

• Podniesienie rangi książki i czytania. 

• Wzrost zainteresowania książkami. 

• Zmiana stosunku dzieci do książki. 

• Zwiększenie skłonności do refleksji  

    i krytycznego myślenia. 

• Doskonalenie umiejętności zapisywania swoich 

spostrzeżeń, cytatów i tytułów. 

 

 



„Książki naszych marzeń” 

      Konkurs ogólnopolski został 
ogłoszony w listopadzie przez 
MEN i miał na celu: 

• popularyzację czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, 

•  zachęcanie do podejmowania 
inicjatyw na rzecz zwiększenia 
zainteresowania czytaniem. 

• Nagrodzone szkoły otrzymały 
fundusze na zakup książek 
wybranych przez uczniów. 



Założenia organizacyjne 

• Zadanie konkursowe 
polegało na stworzeniu 
listy książek oraz 
nagraniu krótkiego filmu, 
który przekona jury, że to 
właśnie ta szkoła powinna 
dostać owe wymarzone 
książki.  

• Na koniec zarówno listę, jak 
i film należało przesłać do 
MEN, a film dodatkowo 
umieścić w Internecie. 
 



Zadania dla uczniów 

• Chętni uczniowie klas I- VI mieli za zadanie przygotować propozycję 
trzech książek, które warto przeczytać.  

• Uczniowie odwiedzili w tym celu biblioteki, księgarnie tradycyjne 
oraz księgarnie internetowe i tam szukali pomysłów. 

• Kartę konkursową z propozycjami książek i ze swoimi danymi 
wrzucali do skrzynki konkursowej. 

• Komisja oceniła poprawność zapisu bibliograficznego i stworzyła 
listę kilkudziesięciu książek z propozycjami. 

• Ucharakteryzowani uczniowie w wyznaczony dzień  

    (6 grudnia) wzięli udział w kręceniu scen do filmu. 

• Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni 
upominkami ufundowanymi przez sponsorów. Ponadto szkoła 
otrzymała dyplom z podziękowaniem. 



Efekty 

• Promocja szkoły. 

• Zaangażowanie społeczności 
szkolnej we wspólną inicjatywę. 

• Podejmowanie przez uczniów 
własnych poszukiwań. 

• Podniesienie rangi książki  

     i czytelnictwa. 

• Wyrabianie gustu czytelniczego. 

• Zmiana stosunku do książki. 
Zainteresowanie książką. 

• Udana zabawa. Atrakcyjne 
spędzanie czasu wolnego.  

• Podejmowanie nowych wyzwań.  

 



Co jest istotne? 

• Dobry kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami – zapewni to 
dobrą współpracę. 

• Jasne określenie celu jaki przyświeca podejmowanym działaniom. 

• Zaangażowanie uczniów w organizację konkursu. np.. 
przygotowanie plakatu. 

• Grunt to organizacja – nie zostawiamy wszystkiego na ostatni 
moment i korzystamy z materiałów z poprzednich lat. 

• Udana zabawa. 

• Konsultacje z nauczycielami, którzy od lat praktykują organizację 
konkursów. 

• Zapoznanie z potrzebami środowiska – diagnoza. 

• Ewaluacja – ocean przebiegu przedsięwzięcia i opracowanie 
wskazówek na przyszłość. 

• Determinacja w szukaniu środków finansowych. 

• Nasze działania mają za zadanie poprawę jakości pracy szkoły. 

 



"Do nauczania i uczenia się te trzy środki pomocnicze są nieodzowne: 

po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książki, bez nich 

nic nie pomogą nasze wysiłki." 

                                                                Stanisław Konarski 

 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

Agnieszka Grabowska 


