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Spis treści 
O realizacji programu 

Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej 

Realizacja projektu w miesiącu październiku 

-Wolontariuszki czytają najmłodszym 

-H. Ch. Andersen - „Baśnie” 

-J. Papuzińska – „Nasza mama czarodziejka” 

       Czytamy w pochmurne listopadowe dni… 

M. Kownacka – „Plastusiowy pamiętnik” 

R. Pisarski – „O psie, który jeździł koleją” 

J. Porazińska - „Szewczyk Dratewka” 
Grudniowe niespodzianki 

Mikołajkowe spotkanie w bibliotece szkolnej 

H. Ch. Andersen -„Księżniczka na ziarnku grochu” 

Astrid Lindgren -„Dzieci z Bullerbyn” 

Ludwig Bemelmans -„Gwiazdka Madeline” 

 

 

 



Nasz udział w programie 
Akcję „Poczytaj mi, przyjacielu” rozpoczęliśmy w 
październiku wraz z przyjazdem nowego turnusu do 
naszego sanatorium. 

Wprowadzenie i zapoznanie dzieci z tą inicjatywą odbyło 
się na spotkaniu uczniów w bibliotece szkolnej, w czasie 
zapisów nowego turnusu do biblioteki i czytelni. 

Uczniowie poinformowani zostali o włączeniu się naszej 
szkoły w realizację tego projektu i zachęceni do zgłaszania 
się do grupy wolontariuszy. 

Młodsi czytelnicy zaproszeni zostali na cotygodniowe 
spotkania w swoich klasach i grupach wychowawczych na 
oddziałach. 



Zapoznanie z programem 
„Poczytaj mi, przyjacielu” 

Spotkania  odbywają się w każdym 
miesiącu, na początku nowego 

turnusu sanatoryjnego 

Pierwsza wizyta w szkolnej bibliotece 



Realizacja projektu w październiku 
     W październiku w programie uczestniczyło pięć klas: IA, 

IB, IIA, IIIA, IIIB oraz grupa przedszkolaków naszego 
sanatoryjnego przedszkola, której spotkania prowadził uczeń 
klasy IV Rafał K. W wolontariacie uczestniczyły ponadto 
czworo uczniów gimnazjum: Paulina, Marika, Ania i 
Krystian. 

    W klasach trzecich i drugich połączyliśmy udział w 
programie z konkursem z okazji Międzynarodowego Dnia 
Bibliotek Szkolnych pt. Świat Pana Andersena- NARYSUJ 
ULUBIONĄ POSTAĆ Z BAŚNI ANDERSENA. W 
związku z tym czytaliśmy w tych klasach wybrane baśnie 
Andersena. Natomiast uczniowie klas pierwszych zapoznali 
się z lekturą J. Papuzińskiej pt. „Nasza mama czarodziejka”. 



Wolontariuszki czytają najmłodszym… 



H. Ch. Andersen – „Baśnie” 



„Zupa z kołka od kiełbasy” 



„Calineczka” 



  

„Brzydkie kaczątko” 



Nasze prace 



J. Papuzińska  

„Nasza mama czarodziejka” 



Czytamy i bawimy się w teatr  

w pochmurne, listopadowe dni… 

W listopadzie w programie uczestniczyło 33 uczniów z klas I-III. Zajęcia 
prowadziły cztery wolontariuszki: Daria, Klaudia, Kasia i Ola z klas IIA, 
IIB i IIIA gimnazjum. 
Uczniowie poznali następujące lektury: 
kl IA – M. Kownacka - „Plastusiowy pamiętnik”, 
kl II A – J. Porazińska - „Szewczyk Dratewka”, 
kl IIIA – R. Pisarski - „O psie, który jeździł koleją”. 
Dzieci wykonały ilustracje do przeczytanych lektur. 
Klasa druga przedstawiła baśń o Szewczyku Dratewce w formie inscenizacji. 
Uczniowie poświecili dużo czasu, aby przygotować rekwizyty. Słuchali też 
kilkakrotnie baśni w wersji nagrania CD i nauczyli się fragmentów opowieści 
na pamięć. Inscenizacja zaprezentowana została koleżankom i kolegom z 
młodszych  klas. 



J. Porazińska – „Szewczyk Dratewka” 



Przygotowujemy inscenizację 

„Szewczyka Dratewki” 



Uczniowie w czasie próby i występu 

Marcel

a 



Wystawa prac uczniów 



R. Pisarski  

„O psie, który jeździł koleją” 
 



Grudniowe niespodzianki… 
W grudniu w programie uczestniczyło  24 uczniów z klas I-III. Zajęcia 

prowadziły cztery wolontariuszki: Ala i Kinga z klasy IA gimnazjum 
oraz Ania i Monika z klasy IIIA gimnazjum. 

W dniu 6 XII wszyscy uczniowie spotkali się w bibliotece szkolnej, aby 
wspólnie świętować Dzień Św. Mikołaja: wysłuchali opowieści - 

słuchowiska O Świętym Mikołaju, wzięli udział w konkursie- quizie z 
nagrodami i otrzymali słodkie upominki. 

Ponadto, w tym miesiącu, przeczytaliśmy książki i lektury związane z 
nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia: w klasie I i II- 

Ludwiga Bemelmans’a - „Gwiazdka Madeline”, w klasie III-lektury na 
grudzień:  H. Ch. Andersena-„Księżniczka na ziarnku grochu” i Astrid 
Lindgren -„Dzieci z Bullerbyn”. Prezentacja książek połączona była z 

licznymi zajęciami plastycznymi o świątecznej tematyce. 



Pierwsze spotkanie  onieśmielonych 

wolontariuszek  z uczniami 



Lody zostały przełamane…  

Czytamy i bawimy się wesoło 



 

Mikołajkowe spotkanie w bibliotece szkolnej 

 



Lektury na grudzień  

H. Ch. Andersen -„Księżniczka na ziarnku grochu” 

 Astrid Lindgren -„Dzieci z Bullerbyn” 



Ludwig Bemelmans  

„Gwiazdka Madeline” 



W świątecznym nastroju… 


