
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI W SP W KOŚMIDRACH 

Temat Dobrej Praktyki: Warsztaty czytelnicze „Spotkanie z misiami”.  

Koordynatorzy DP: Anna Kopyto – bibliotekarz, Iwona Kępa – opiekun SKO 

Cele DP: 

1. Kształtowanie właściwych postaw uczniów.  

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

3. Wdrażanie do oszczędzania, poprzez dobry przykład misiów, które oszczędzają.  

4. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i oglądania. 

5. Zdobywanie przez dzieci wiadomości na temat historii Światowego Dnia Pluszowego 

Misia.  

6. Pogłębienie znajomości misiów - bohaterów książkowych, filmowych, bajkowych. 

7. Pokazanie, że miś może być najlepszym przyjacielem dziecka.  

8. Zachęcanie uczniów do interpretacji plastycznej i teatralnej tematu przewodniego. 

9. Zachęcanie dzieci do wypożyczenia i przeczytania książek.  

10. Zachęcanie uczniów do oszczędzania – konkurs i zagadki z nagrodami SKO.  

11. Poszerzanie wiedzy – konkurs czytelniczy z wiedzy o książce „ Kubuś Puchatek”.  

12. Zorganizowanie w bibliotece szkolnej wystawy książek, zabawek i ilustracji o misiach 

oraz przygotowanie tematycznej gazetki.  

13. Tworzenie przyjaznej atmosfery i właściwych relacji w społeczności szkolnej i 

lokalnej.  

14. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

 

Krótki opis DP:  
Koncepcja zmian 

 

Warsztaty czytelnicze mają na celu m.in. wyposażenie dzieci w niezbędną wiedzę na temat 

historii powstania Światowego Dnia Pluszowego Misia. Wzmocnienie właściwych postaw 

uczniów wobec lektury. Łącznie edukacji ekonomicznej najmłodszych z zabawą. Wyzwalanie 

pozytywnych emocji związanych z ulubionymi pluszakami. 

Projekt realizowany jest we współpracy z Biblioteką Publiczną.  

Najważniejszym celem jest poznanie różnych sylwetek misiów – bohaterów książkowych, 

bajkowych i filmowych. 

W trakcie odbywających się spotkań uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu 

szeroko pojętej edukacji czytelniczej i medialnej z elementami edukacji ekonomicznej. 

Pokazanie dzieciom, że ich ulubieńcy, misie – bohaterowie bajek też oszczędzają, ma 

niebagatelny wpływ na kształtowanie właściwych postaw wobec pieniądza i nawyków 

gospodarowania swoimi środkami finansowymi. 

Projekt jest zgodny z założeniami szkolnego Programu Wychowawczego 

Metody realizacji: 

1. Impreza czytelnicza „ Spotkanie z misami” w Bibliotece Szkolnej: 

- oglądanie wystawki książek i gazetki o misiach 



- zapoznanie z historią pluszowego misia 

- dzieci przedstawiają swoje pluszami jako najlepszych przyjaciół 

- wysłuchanie audiobooka o przygodach Kubusia Puchatka 

- interpretacja teatralna przygód misia. 

2. Stare kino w Bibliotece Publicznej: 

 - oglądanie filmików o misiach wyświetlanych przez rzutnik  

- malowanie portretów misiów 

- poczęstunek – słodkie małe co nieco 

 

3. Współczesne kino : 

- oglądanie filmów animowanych o przygodach różnych misiów, np.: „Miś Coralgol”, 

„Gumisie”, „Troskliwe Misie”, „Miś Uszatek”- odcinek pt. „Skarbonka”, „Miś Paddington”, 

„Miś Yogi”, itp. 

- zagadki o misiach z nagrodami ufundowanymi przez SKO. 

4. Konkurs czytelniczy z wiedzy o książce „ Kubuś Puchatek” z nagrodami SKO. 

Uczestnicy i ich rola w DP: 

Uczestnikami i odbiorcami działań są uczniowie klas I – III. Szczególnie zaangażowani są 

czytelnicy z kółka bibliotecznego i członkowie SKO. 

Czas realizacji: 
Projekt jest realizowany cyklicznie od 2007 r. Co roku jest wzbogacany i uzupełniany 

o nowe elementy. 

Główna impreza czytelnicza odbywa się zawsze 25 listopada, w dniu kiedy przypada 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

Efekty:  

Warsztaty czytelnicze budują pozytywną postawę wobec lektury i oszczędzania. 

Działania te polegają na uświadomieniu dzieciom jak ważne jest posiadanie dobrego 

przyjaciela. Dzieci nabywają umiejętności uważnego słuchania i oglądania. Rozwijają swoją 

wyobraźnię i kreatywność. Pogłębiają swoją aktywność czytelniczą i umiejętność 

oszczędzania.   

 

Wpływ na uczniów: 
- wykształcenie u uczniów właściwych postaw czytelniczych i społecznych 

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy o historii pluszowego misia 

- nauka bycia oszczędnym 

- szacunek do przyjaciela  

- integracja dzieci 

- poznanie sylwetek misiów jako bohaterów książkowych, bajkowych i filmowych 

- poznanie wyświetlania filmów w starym i nowoczesnym kinie  

Wpływ na pracę szkoły: 

Warsztaty czytelnicze wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły o spotkanie z misiami 

jako bohaterami książkowymi, pluszowymi i filmowymi Poszerzają wiedzę na temat edukacji 



czytelniczej. Uczą postaw oszczędzania. Przyczyniają się do stworzenia przyjaznej atmosfery 

i właściwych relacji w szkole i w środowisku. Promują szkołę w środowisku lokalnym. 

Ewaluacja 

Projekt bardzo pozytywnie oceniony przez uczniów i nauczycieli. Wśród dzieci 

cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie udział w zajęciach w starym i nowym kinie. 

Duże zaangażowanie wśród uczniów było widać także podczas przedstawiania swoich 

zabawek, a następnie podczas odgrywania scenek teatralnych z misiami. Wiedza dzieci była 

sprawdzana i utrwalana bezpośrednio na spotkaniach. 

Wnioski 

Projekt przynosi korzyści uczniom, rodzicom i nauczycielom. Zdjęcia i opisy spotkań 

znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz na Szklonym Blogu SKO Kośmidry. Ukażą 

się też na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie. 
 


