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 Kalendarium kampanii na rok szkolny 2018/2019 

w  Szkole Podstawowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Grodkowie 
 
Cel główny: 

 promowanie głośnego czytania dzieciom 

 

Cele szczegółowe: 

 zachęcanie dorosłych /rodziców /do codziennego czytania dzieciom 

 rozbudzanie pasji czytania i słuchania 

 poszerzanie wiedzy na temat skarbów kultury 

 rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia i uczuć 

 kształtowanie postaw i rozumienie wartości uniwersalnych 

 kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi 

 nawiązanie współpracy z rodzicami  

 

Uczestnicy: 

 uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych, klas IV-VIII, klas 

przysposabiających do pracy  

 w klasach odbywa się codzienne /20 minut/ czytanie wierszy i książek dla dzieci 

 

W ramach KLUBU MOTYLI KSIĄŻKOWYCH  w bieżącym roku szkolnym 

spotkania CPCD będą przebiegać pod hasłem: 

                    

 

 Rok jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,  
                        

 

 

 

Termin 

 

 

Zadanie do realizacji 

 

Uwagi 

IX 2018r - Rozpoczęcie roku szkolnego - gazetka informacyjna na temat 

historii i działalności fundacji ” ABCXXI – Cała Polska czyta 

dzieciom”  

- Aktualizacja wiadomości na stronie internetowej,  

- Przygotowanie kalendarium kampanii 

 

 

X 2018r - Ogólnopolskie urodziny książkowego misia ( 14,X.) – czytanie 

dzieciom  bajki o misiu , zagadki z nagrodami, zajęcia plastyczne  

 ( portret misia) 

- Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych (24.X.) 

spotkanie z panią bibliotekarką A. Kręcichwost ( życzenia, laurki) 

 

Zaproszenie gościa  

do czytania 

dzieciom 

Zaproszenie Pani 

bibliotekarki 

szkolnej 
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XI 2018r - Gazetka okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości, 

- Czytanie opowiadań i wierszy patriotycznych, zajęcia plastyczne 

( symbole narodowe) 

- Śpiewanie w klasach pieśni patriotycznych i legionowych. 

 

Zaproszenie do 

czytania harcerzy 

XII 2018r - ,,Mikołajki  z Mikołajem”, spotkanie integracyjne  

z rodzicami,  

- przygotowanie upominków dla dzieci  we współpracy 

 z uczniami  Technikum i opiekunem p. A. Tyc) 

 

Zaproszenie rodzica 

do czytania 

dzieciom 

II 2019r   - rocznica urodzin Juliusza Vernea –czytamy dzieciom jego 

książki, zagadki tematyczne, klasowy konkurs plastyczny 

  - świętujemy Walentynki- gazetka okolicznościowa 

 

Zaproszenie gościa  

do czytania 

dzieciom 

IV 2019r -Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, czytamy baśnie 

J.CH. Andersena, konkurs plastyczny , rebusy, zagadki 

 z nagrodami 

- Międzynarodowy Dzień Ziemi, gazetka okolicznościowa, 

czytanie książek o tematyce ekologicznej 

 

Zaproszenie gościa 

do czytania 

dzieciom 

V 2019r - Dzień Matki -  czytanie wierszy o mamach, zaproszenie mam  

  do szkoły, gazetka okolicznościowa,  

 

- ogłoszenie  Gminnego i Szkolnego Konkursu Plastycznego dla 

najmłodszych uczniów szkół podstawowych na temat ,,Baśnie, 

bajki , bajeczki” 

 

 

VI 2019r -XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, jego hasłem 

będzie ,,Czytanie mądra rzecz!” 

- udział w Dniu Otwartym Ośrodka – gazetka promocyjna, 

wystawa prac konkursowych 

 

 

- rozstrzygnięcie Gminnego i Szkolnego Konkursu Plastycznego 

  i wręczenie nagród zwycięzcom 

 

Zaproszenie 

uczniów ZSR CKP 

w Grodkowie do 

czytania dzieciom 

  

 

 

 
                                                                                                         Beata Lizurej 

        
 
 


