
W ZSO 14 w Gliwicach  realizowany jest od 2019 roku 

 

Międzynarodowy Projekt e Twinning „HOW WE USE OUR SCHOOL LIBRARY” 

 

 dotyczący promocji działalności biblioteki szkolnej   

 

Projekt realizowany jest już drugi rok przez nauczycieli świetlicy i biblioteki szkolnej. 

Szkoły partnerskie pochodzą  z Hiszpanii, Portugalii i Włoch. Projekt dotyczy młodszej grupy 

uczniów (7-9) lat. 

Koordynatorem projektu w naszej szkole są nauczyciele: 

 

 mgr Magdalena Czop - Niewolik (wychowawca świetlicy szkolnej)  

 mgr Dorota Woźny (nauczyciel-bibliotekarz)  

 

 

Głównym założeniem projektu jest: 

 promowanie działalności biblioteki szkolnej,  

 poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form popularyzacji czytelnictwa zwłaszcza 

wśród najmłodszych czytelników, 

 stworzenie uczniom możliwości dzielenia się doświadczeniami z kolegami z innych 

krajów 

 zaangażowanie uczniów w działania na rzecz czytelnictwa  

 

 

Tematyka projektu: 

 Biblioteka szkolna  to miejsce spotkania z ciekawą książką 

 Biblioteka szkolna to miejsce miłego spędzania czasu 

 Książki to moi przyjaciele 

 Nasze pomysły na reklamę książek - pracujemy w grupie 

 Zachęcamy do czytania książek innych 

 Dzielimy się pomysłami związanymi z promocja biblioteki i czytania z innymi  

 Prezentujemy nasze wspólne działania związane z promocją biblioteki i czytania 

 

 

Realizacja  projektu : 

 przygotowanie  filmiku o naszej bibliotece szkolnej – oddział dla młodszych uczniów 

 wykonywanie okładek ulubionych książek 

 wykonywanie plakatów reklamujących książki i bibliotekę 

 wspólne głośne czytanie ulubionych książek 

 zabawy, konkursy czytelnicze 

 wykonywanie zakładek do książek 

 wykonanie portretu ulubionego bohatera 

 teatrzyk Kamishibai – tworzenie własnych książeczek do teatrzyku.    

 prezentacja ważnych wydarzenia z życia biblioteki szkolnej 

 przedstawienie obchodów świąt szkolnych z udziałem biblioteki szkolnej 

 

 

 

 



 

NAJCIEKAWSZE  DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA: 
 

1. „NASZA BIBLIOTEKA SZKOLNA” - stworzenie filmiku przedstawiającego 

bibliotekę szkolną ZSO 14 w Gliwicach – oddział  dla młodszych uczniów mieszczący się 

w budynki przy ul. Jedności 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/81165/materials/videos 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/81165/materials/videos


 

2. „PASOWANIE UCZNIÓWK KLAS 1 NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI 

SZKOLNEJ” - prezentacja jednego z ważnych wydarzeń z życia biblioteki szkolnej. 

 

Pasowanie połączone było z inscenizacją „W krainie książek” przygotowaną dla 

najmłodszych czytelników  przez uczniów z kółka teatralnego. Pierwszaki otrzymały także 

Dyplom oraz pamiątkowe zakładki do książki. 

 

 

 

 



      https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/548920 

3. Prezentacja realizacji w naszej szkole  cyklu spotkań czytelniczych                    

„ZABAWY SŁOWEM”. 

 

Cykl spotkań czytelniczych miał na celu przybliżenie dzieciom różnorodnych tekstów 

literackich poprzez głośne czytanie i zabawy z tekstem. 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/81165/materials/images 

https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/561436 
 

 

4. Wykonanie PUZZLI w odpowiednim programie  na podstawie prac plastycznych dzieci 

 

https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/710639 

 

5. „My Favourite books”- przedstawienie ulubionych książek przez dzieci, czytanie ich 

fragmentów oraz wykonanie prac plastycznych będących ilustracją książek . 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/714093 

https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/548920
https://twinspace.etwinning.net/81165/materials/images
https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/561436
https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/710639
https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/714093


6. „CHRISTMAS BOOKMARKS”- wykonanie przez dzieci z naszej szkoły oraz dzieci 

ze szkół partnerskich  zakładek do książek o tematyce świątecznej. Zakładki zrobione 

przez naszych uczniów rozesłano do szkół partnerskich w Europie. 

 

W ramach rewanżu nasza szkoła otrzymała przepiękne zakładki wykonane 

przez dzieci z Włoch. Portugalii, Hiszpanii. 

 

https://twinspace.etwinning.net/81165/materials/images 

 

 

Dzieci napisały również listy oraz życzenia świąteczne w języku angielskim 

i  hiszpańskim, które następnie zostały, wraz z wykonanymi zakładkami,  rozesłane do szkół 

partnerskich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twinspace.etwinning.net/81165/materials/images


PORTUGALIA 

 

 

 

  WŁOCHY 

 

HISZPANIA 

 

 



7. „INTERNATIONAL DAY OF PEACE” - prezentacja obchodów Międzynarodowego 

Dnia Pokoju przez szkoły uczestniczące w programie. 

Dzieci wysłuchały cyklu bajek i wierszy o przyjaźni i pokoju na świecie. Wykonały prace 

plastyczne:  Ręce w różnych kolorach skóry, Korona przyjaźni, Gołąb pokoju z flagą państw 

partnerskich oraz Ziemia. 

https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/884409 

 

  

https://twinspace.etwinning.net/81165/pages/page/884409


8. „POZNAJEMY NASZE KRAJE POPRZEZ BAJKI I LEGENDY” –  prezentacja 

państw uczestniczących w projekcie poprzez bajki i legendy z poszczególnych krajów. 

 

Dzieci poznały  cykl bajek i legend  związanych z każdym państwem partnerskim. 

Następnie uczniowie wyszukiwali  ciekawostki o każdym z krajów. Wykonali również  -

we współpracy z nauczycielem plastyki mgr Sylwią Malcharczyk – szereg prac plastycznych 

powiązanych tematycznie z poszczególnymi krajami :  

 Mapa świata  

 Flagi Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Polski 

 Hiszpania: Maski byków , Postać tancerki Flamenco 

 Portugalia: Kogut – symbol kraju 

 Włochy: krzywa wieża w Pizzie 

Cykl spotkań zakończył Quiz na temat poznanych krajów. 

 



  


