
Największe wyzwanie – tworzenie czytelników 

 

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego pt. „Sztuka 

czytania” realizowanego w roku szkolnym 2017/ 2018 
 

W projekcie edukacyjnym pt. „Sztuka czytania” uczestniczyły cztery 

uczennice z kl. II a : Paulina Ciurko, Patrycja Gaweł, Kamila Kamecka  

i Patrycja Sas, dla których obcowanie z książką, czytanie jest 

przyjemnością. 

W trakcie realizacji projektu uczennicom towarzyszyło motto „Kto  czyta 

– żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot 

jest skazany” (J. Czechowicz). 

Uczestniczki projektu systematycznie i z wielkim zaangażowaniem 

włączyły się w realizację podjętych zadań, wzorowo wywiązały się  

z powierzonych im czynności.  

Gimnazjalistki przygotowały ekspozycję ulubionych książek, która 

cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wszystkich klas. 

Propozycję księgozbioru dziewczyny stworzyły w oparciu o zasoby 

biblioteki szkolnej, jak i domowej. Uczniowie, mając dostęp do ciekawych 

tekstów, chętnie gromadzili się przy wystawie i brali książki do ręki. 

Polonista, widząc niemały bakcyl gimnazjalistów do lektury, przeznaczył 

czas na lekcji do zapoznania się z fragmentem wybranej powieści, aby  

w ten sposób zmotywować  do czytania. Warto zaznaczyć, że uczniowie  

z zapałem podchodzili do stoiska z książkami, wybierali lekturę, a potem 

w ciszy i skupieniu zapoznawali się z treścią utworu. Dla niektórych 

dzwonek na przerwę był nieprzyjemnym zgrzytam, który kazał powrócić 

do świata rzeczywistego.  

Uczennice zaangażowane w projekt „Sztuka czytania” oprócz prezentacji 

przeczytanych książek przygotowały gazetki z sentencjami o książkach 

 i kolaż –„ulubione pierwsze zdanie z książki”. Opracowały również 

katalog najpiękniejszych, według nich cytatów, zaczerpniętych  

z przeczytanych książek. Katalog ten znajduje się w szkolnej bibliotece. 

Projekt „Sztuka czytania” i jego prezentacja był próbą odpowiedzi , 

dlaczego czytanie się opłaca , dlaczego warto czytać.  

Oto co na temat projektu i czytania sądzą jego uczestniczki: 

Paulina Ciurko: „Książki są dla mnie oderwaniem od rzeczywistości. Gdy 

mam jakiś problem, sięgam po książkę i trafiam do książkowego świata, 



wówczas sprawa wydaje się błaha. Książka pomaga mi zdystansować się  

i spojrzeć na świat z innej perspektywy”. 

Patrycja Gaweł: „Projekt bardzo mi się podobał. Mogłyśmy połączyć 

przyjemne z pożytecznym. Książki, które dałyśmy na wystawkę, częściowo 

pokazują nasz charakter, a cytaty, które wybrałyśmy  

i zamieściłyśmy na gazetce, mogą być naszymi drogowskazami w życiu.” 

Kamila Kamecka: „Bardzo spodobał mi się ten projekt, ponieważ mogłam 

podzielić się z rówieśnikami naszą pasją. Dzięki wystawce książek, 

zobaczyliśmy jak wiele koleżanek i wielu kolegów z chęcią sięga po naszą 

propozycję lektur” 

Patrycja Sas: „Książki były ze mną od zawsze… .  W dzieciństwie mama 

lub tata czytali mi na dobranoc bajki, a potem sama sięgałam po książki. 

Projekt sprawił, że mogłam połączyć hobby z czymś pożytecznym. Mam 

nadzieję, że dzięki prezentacji zaraziłam choć jedną osobę do tego, by  

w wolnym czasie często sięgała po książkę.”  

 


