
                                                                                                                     
INSTRUKCJA PROJEKTU 
 
Temat: Poznajemy literaturę dziecięcą i jej bohaterów.    
 
I     Cele ogólne:  

 przybliżenie uczniom twórczości trzynastu wybranych pisarzy. 

 realizacja podstawowego kierunku polityki oświatowej MEN na rok szkolny 
2015/2016 „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci”- wymóg programu „Książki naszych marzeń”. 

 
II    Cele szczegółowe:  
 Uczeń: 

 poznaje cały dorobek wybranego pisarza, 

 poznaje bohaterów książek wybranego pisarza,  

 pobudza zainteresowania czytelnicze, 

 rozwija pasje czytania, pozytywnego nastawienia do książki i jej bohaterów, 

 zagospodarowuje wolny czas z książką, 

 wyrabia pozytywny stosunek do pracy w zespole, kształci komunikatywność, 

 podejmuje decyzje,  

 kształci postawy twórcze, 

 poszukuje i selekcjonuje informacje z różnych źródeł, 

 rozwija umiejętności planowania oraz przewidywania trudności i radzenia sobie  
z nimi, 

 angażuje innych w pracę, 

 przygotowuje się do publicznych wystąpień. 
 
III    Adresaci:  - projekt skierowany do uczniów klas I-VI,  
 
IV    Podział na grupy – przydział zadań 

 osoby chętne z poszczególnych klas dobierają się w grupy i wybierają zadania 
 

V    Czas trwania: 18 stycznia – 30 kwietnia 2016r. 
 
VI   Zadania 

1. Losowanie nazwisk pisarzy w bibliotece szkolnej. 
2. Zapoznanie się z twórczością wylosowanego pisarza - Karta pracy nr1. 
3. Wykonanie plakatu ilustrującego twórczość autora. 
4. Zaprojektowanie okładki ulubionej książki wybranego pisarza. 
5. Wyszukiwanie bohaterów w utworach wybranego pisarza – Karta pracy nr2. 

Wykonanie plakatu ilustrującego jednego lub kilku bohaterów książek wybranego 
pisarza. 

6. Wykonanie kostiumu ulubionego bohatera literackiego.  
7. Recytacja wiersza lub piękne głośne czytanie fragmentu tekstu wybranego autora. 

Prezentacja multimedialna w programie Power Point. 
 
VII  Forma prezentacji:  



 
1. Konferencja czytelnicza z okazji Święta Książki – 20 kwietnia 2016r.  

Każda klasa w ciągu dwóch minut zaprezentuje wybranego pisarza:  
o Słowna prezentacja twórczości i bohaterów wybranego pisarza na podstawie 

wykonanych plakatów i projektu okładki książki – 1min. 
o Prezentacja kostiumu bohatera książki oraz krótkie przedstawienie postaci  

–1 min. 
Komisja konkursowa wyłania najlepiej przygotowaną klasę i przyznaje nagrodę. 

2. Prezentacja multimedialna w programie Power Point  
 
Propozycja nazwisk pisarzy do pracy nad realizacją projektu: 
 

 Kl. I – Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Danuta Wawiłow 

 Kl. II- Baśnie H. Ch. Andersena, W. J Grimm, CH. Perrault 

 Kl. III-  Ks. Jan Twardowski, Grzegorz Kasdepke 

 Kl. IV – Astrid Lindgren, Ks. Jan Twardowski 

 Kl. V – Łukasz Wierzbicki, Jan Parandowski 

 Kl. VI – Kornel Makuszyński, Henryk Sienkiewicz                             
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