Projekt PoczytajMy wraca do naszej szkoły!
Zapraszamy do udziału!
Czym jest program ,,PoczytajMy”?
W ramach programu przy wsparciu szkolnego opiekuna tworzycie klub czytelniczy
i przygotowujecie regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół
podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest szansą do
zaangażowania się w działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej przyrody,
historii, legend z nią związanych.
Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze razem się bawimy, rysujemy, tańczymy,
śpiewamy, przygotowujemy inscenizacje teatralne, a także uczymy!
Do programu zapraszamy uczniów już od IV klasy podstawowej, aby czytali swoim
młodszym kolegom i koleżankom!
Ale czy tylko?
Oprócz 5 regularnych spotkań klub czytelniczy powinien przeprowadzić 1 akcję czytelniczą.
Za akcję czytelniczą rozumiemy 1 działanie skierowane do społeczności szkolnej lub innej, w której
funkcjonuje klub czytelniczy. Przykłady działań: stworzenie kąciku czytelniczego (wymiana
książek; regał polecanych książek czytanych przez uczestników klubu czytelniczego),
przygotowanie wystawy książek, które czytali nasi dziadkowie, rodzice, nauczyciele, kiedy byli
w naszym wieku; tydzień czytania przez radiowęzeł na najdłuższej przerwie; organizacja spotkań
autorskich; publikowanie własnych opowiadań i głośne czytanie w różnych klasach itd.
Dlaczego warto się wziąć udział w programie?
 Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć,
pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata.
 Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi
„lektorzy” stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.
 Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych ludzi.
 Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu, takich
jak umiejętność publicznego wystąpienia, planowania działań czy pracy w

różnorodnej grupie.
 Umożliwia dzieciom i młodzieży lepsze poznanie okolicy, w której żyją na co dzień.
Czytając dzieciom nasi uczniowie zaspokoili potrzebę akceptacji społecznej oraz zyskali
uznanie od swoich słuchaczy. Okazało się , że głośne czytanie uważnemu słuchaczowi
może być przyjemnością również dla czytającego. To, co do tej pory często było udręką,
stało się przyjemnością. Poczucie sukcesu dodało uczniom wiary w siebie, a niektórzy
odkryli w sobie talent pedagogiczny i aktorski.
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