„Raduje nas czytania czas” głośne czytanie książek dzieciom w bibliotece szkolnej
W roku szkolnym 2009/2010 w bibliotece odbywa się raz w tygodniu przez 1 godzinę
głośne czytanie książek
Przebywanie z ulubioną książką jest bardzo ważną i pożądaną formą spędzania czasu
wolnego w każdym wieku. Kontakt z literaturą może głęboko rozwijać osobowość dziecka,
poszerzać możliwości poznania świata, pozwalać na uczestnictwo w wydarzeniach
niedostępnych własnym doznaniom i obserwacjom.
Czytając ciekawą książkę, dziecko przeżywa losy bohaterów, a przy okazji uczy się
oceniać postępowanie przedstawionych postaci, odróżniać to, co jest dobre od tego, co złe.
Najskuteczniejszym sposobem wychowania czytelnika na całe życie jest głośne czytanie
dziecku dla przyjemności.
Cel główny : / na podst. założeń podstawy programowej
- wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym,

społecznym, etycznym

i estetycznym,
Cele pomocnicze/ szczegółowe :
- doskonalenie umiejętności językowych; wzrost zrozumienia tekstów i poleceń,
- nauka myślenia,
- poprawa koncentracji i wydłużanie przedziału uwagi,
- rozwijanie pamięci i wyobraźni,
- poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów,
- wyciszenie i większa gotowość do nauki,
- zwiększanie zdolności uczniów do refleksji i krytycznego myślenia,
- rozwój inteligencji emocjonalnej,
- wspieranie wychowania i przygotowania dziecka do życia w zgodzie z
samym sobą, ludźmi, budzenia świadomości

przynależności społecznej, - budowanie

właściwej hierarchii wartości, odróżniania dobra od zła,
- poprawa poczucia własnej wartości uczniów,
- poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,
- powstawanie więzi między nauczycielem i uczniami,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz zamiłowań czytelniczych,
- kształcenie nawyku czytania, wzrost czytelnictwa,
- zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.

Do realizacji założonych celów zostanie wykorzystana

lektura proponowana przez

kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” oraz wybrane utwory następujących autorów: Jana
Brzechwy, Juliana Tuwima, Ewy Szelburg – Zarembiny, Hansa Ch. Andersena, Charles`a
Perraulta, Danuty Wawiłow, Doroty Gellner, Janiny Porazińskiej i innych piszących baśnie.
Program ma być zachętą, by dzieci chętniej i częściej sięgały po książki. Stwarza on też
możliwość samodzielnego i świadomego korzystania z książki jako dobrego źródła informacji
i wiernego przyjaciela dziecka.

Biblioteka szkolna
zaprasza uczniów
na głośne czytanie baśni, bajek i innych ciekawych książek w każdy czwartek
w godz. 1230 - 1330

Przyjdźcie i posłuchajcie !

Zasłuchani uczniowie w czasie głośnego czytania książek

Uczniowie wykonują ilustracje do wysłuchanych bajek

