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„Czytaj razem z nami” 
Zapraszamy uczniów klas 0 -11 do udziału w konkursie czytelniczym prowadzonym przez p. Martę Gorgis 

Konkurs ma wspierać  staranne czytanie w języku polskim (naszej mowie ojczystej), pogłebiać 

słowinctwo, zapoznać  z polską kulturą i obyczajami  jak rownież lekturą naszych pisarzy i poetów. 

 

Klasy 0-2 

Grupa ta to nasi początkujący czytelnicy, dlatego też rodzice mają tu ważny udział! Czytają 
dzieciom książeczki, a dzieci następnie wykonują staranny rysunek do przeczytanej lektury ( lub 
jej fragmentu w przypadku dluższej pozycji). Oczywiście zachęcamy również dzieci do 
samodzielnego czytania! 

W tej grupie, dzieci są już zdolne do czytania prostych tekstów, nadzór rodzica jest jednak 
wskazany do korygowania błędow i objaśniania niezrozumiałego słownictwa. Za każdy rysunek 
do przeczytanej książeczki otrzymuje 1 punkt. 
 

Klasy 3-5 

W grupie tej dzieci czytają już samodzielnie, aczkolwiek powinny czytać na głos pod nadzorem rodzica. 

Zachęcamy do czytania na zmianę – rodzic jedną stronę a dziecko drugą! Dziecko opisuje krótko w kilku 

zdaniach (min. 4 zdania) przeczytaną książeczkę lub jej fragment. Za to otrzymuje 1 punkt. 

Dodatkowo za estetyczną ilustrację do tekstu dostaje również 1 punkt 

Klasy 6-11 

Grupa ta to najstarsi nasi czytelnicy! Czytają już dość poprawnie i płynnie. Czytaja samodzielnie, 
zapisując czas czytania w tabeli. Wymagane jest minimum 20 minut czytania do zatwierdzenia 
przez rodzica w tabeli (podpis). Za każde zatwierdzone czytanie uczeń otrzymuje 1 punkt.  

Dodatkowo za wykonanie tzw. fiszki do ksiązki uczeń otzymuje 1 punkt. Fiszka powinna być 
napisana na index card i zawierać następujące informacje:  
- tytuł i autor książki, bohaterowie (characters),  
- czas i miejsce akcji, gdzie i kiedy dzieją się wydarzenia w książce (setting) 
- krótki opis o czym jest książka ( main idea).  

Wszystkie elementy powinny zmieścić się na 1 fiszce.  Fiszka taka zostaje pożniej w bibliotece i 
może pomóc innym czytelnikom w doborze literatury do czytania.  
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Punktacja i nagrody 
 

 

1 punkt to ekwiwalent 1 dolara szkolnego (lub więcej) 

Dzieci zbieraja punkty- dolary za które mogą sobie same kupić nagrody w szkolnym sklepiku. 

Każde dziecko niezależnie od tego ile przeczyta książek, zawsze będzie nagrodzone. Im więcej 
czyta zdobywa więcej punktów, a tym samym dolarów. W ten sposób jest motywowane do 
czytania! 

Przewidziane są trzy edycje konkursu: grudniowa, marcowa i majowa. Na koniec każdej edycji 
punkty zdobyte przez dzieci w danym miesiącu przeliczane są na dolary za które można kupić 
nagrodę w sklepiku.  

Ponadto na koniec trzeciej edycji w każdej grupie czytelniczej wyłoniony zostanie uczeń, który 
przeczytał najwięcej książek we wszystkich trzech edycjach (oddał najwięcej uzupełnionych 
kart) lub w przypadku ostatniej grupy poświęcił najwięcej czasu na czytanie. Te osoby otrzymają 
specjalne nagrody w postaci kart podarunkowych. 
 

 

 

NAGRODY  I DYPLOMY NA WAS CZEKAJĄ!! 

 

 

”Niezwykła moc zwykłego czytania” 

 


