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 Czytanie książek pomaga  w nauce, rozwija 

wyobraźnię i zainteresowania,  

 Czytanie ze zrozumieniem jest umiejętnością 

sprawdzaną i ocenianą na egzaminach szkolnych (np. 

sprawdzianie klas szóstych), 

 Jest to niezbędna umiejętność w życiu każdego 

człowieka – podpisujemy różne umowy, dokumenty, 

posługujemy się mową i pismem na co dzień. 



 W naszej szkole osiągamy ten cel poprzez 



























 Korzystanie z ich ofert edukacyjnych 





 Pisanie autorskich bajek dla dzieci zgodnie z ich 

potrzebami (elementy bajkoterapii) 

 Tworzenie scenariuszy z dziećmi i wystawianie 

przedstawień na ich podstawie 

 Umożliwienie dzieciom pisania wymyślonych przez 

siebie tekstów 

 











 W ogrodzie pani Moniki było bardzo dużo zieleni. Trawy i 
krzewy rosły w cieniach drzew, ale w najjaśniejszym zakątku 
ogrodu znajdował się kwietny klomb. Rosły tam wielobarwne 
bratki i biało-różowe stokrotki. Bratki należały do kwiatów 
rozgadanych, uwielbiały zadawać pytania i snuć odpowiedzi. 
Świat bardzo je ciekawił i gdyby tylko mogły, 
powędrowałyby go zwiedzić. Stokrotki zaś były nieśmiałe, 
cichutkie i wrażliwe. Mało mówiły, różowiły się przy tym i 
odpowiadały nieśmiało. Nie ruszałyby się z miejsca, gdyby 
tylko mogły, ale czasami pani domu przychodziła i zabierała 
kilka bratków i stokrotek do bukietu. (…) 

















 np.: na zakończenie roku szkolnego, dla najlepszego 

czytelnika w każdej klasie oraz jako nagroda w różnych 

konkursach 



 Zachęcamy do samodzielnej lektury po wspólnym 

odczytaniu ciekawego fragmentu książki w szkole. 

 Rozmawiamy o książkach. 

 Często pytamy dzieci, co ostatnio czytały, co się im 

podobało itp. 









 Teatralne, 

  Recytatorskie, 

  Czytelnicze. 















 



nagrodzonego przez Polskie Stowarzyszenie im Janusza 

Korczaka w Warszawie w 2014 roku. 

 

 W bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia 

biblioterapeutyczene wg autorskiego programu Moniki 

Lach „Korczak i ja” 

 Zorganizowaliśmy konferencję dla szkół, przedszkoli i 

placówek takich jak sąd, poradnia psychologiczna, 

TPD i inne o prawach i obowiązkach dzieci 

 







 Od tego wszystko się zaczyna: nauka, pasja, praca.  

 





Zapraszam do biblioteki po książkę. 


