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 Projekty edukacyjne 

z wykorzystaniem księgozbioru 
biblioteki szkolnej zrealizowane w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
w PSSP im. św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim 

 

 W czasie realizacji NPRCZ przy ogromnym wkładzie pracy uczniów i  
zaangażowaniu nauczycieli, poszczególne klasy zrealizowały szeroki wachlarz 
projektów edukacyjnych promujących księgozbiór biblioteki szkolnej, a w 

szczególności książki zakupione w ramach NPRCZ. 
 

Zrealizowano takie oto projekty edukacyjne: 
 
Klasa OA : Temat: „Mali artyści" – opiekun projektu Katarzyna Król 

 
Jego głównym  założeniem było popularyzowanie czytelnictwa oraz 

wdrożenie najmłodszych uczniów do częstych kontaktów z książką i 
przygotowanie ich do samodzielnego czytania. Celem projektu była również 
promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom. 

Projekt miał za zadanie wprowadzenie dziecka w świat literatury, a także 
zwrócenie uwagi, iż w życiu człowieka jest zawsze miejsce na książkę. Podjęte 
działania miały na celu promocję polskiej literatury dla dzieci (Julian Tuwim, 

Jan Brzechwa, Aleksander Fredro, Grzegorz Kasdepke, Roksana 
Jędrzejewska - Wróbel i inni). Projekt składał się z następujących 

przedsięwzięć: 
• Czytanie przez nauczyciela literatury w ramach zajęć świetlicowych. 
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeczytanych utworów literackich, 

pogadanki, odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela pytania dotyczące 
przeczytanego teksu.  

• Wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z czytanym fragmentem 
książki.  
• Zapraszanie rodziców i dziadków uczniów do czytania książek dzieciom w 

ramach akcji "Zaczytana świetlica"  
• Odwiedziny uczniów w szkolnej bibliotece: nauczyciel- bibliotekarz 
zapoznał uczniów z księgozbiorem oraz funkcjonowaniem biblioteki.    Dzieci 

obejrzały książki z działu dla najmłodszych, a także zadawały pytania 
dotyczące pracy w bibliotece.  

Tytuły książek wykorzystanych w realizacji projektu: “Siedmiu 
wspaniałych i sześciu innych, nie całkiem nieznanych historii”, “Florka. Listy 
do babci” - R. Jędrzejewska –Wróbel; „Przekroje – owoce i warzywa” A. 

Sowińska, „Jak kózka uczyła się pływać” N. Moost, „Zebra” I. Ude, „Dlaczego 
rekiny nie chodzą do dentysty”, „Skąd się wzięło pisklę w jaju?”, „Skąd się 
biorą dziury w serze? – P.M. Schmitt i Ch. Dreller; „Pierwsze wiersze dla…”, 

„Kraina wierszy”, „Co to znazcy…”, „Bodzio i pulpet”, Seria „Detektyw 
Pozytywka” - G. Kasdepke. 

 
Klasa OA : Temat: „Dobre maniery - czyli książka potrafi   
              wszystko” - opiekun projektu Justyna Dziugieł 
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  Dzieci przy pomocy opowiadań zamieszczonych w książkach oraz 

rozmowom z nauczycielem i rodzicami rozwiązywały postawione przed nimi 
konkretne sytuacje problemowe, związane z kulturalnym zachowaniem. Były 

to zdarzenia adekwatne do ich wieku, które mogą przydarzyć im się każdego 
dnia podczas pobytu w domu, szkole czy w innym miejscu 
publicznym. Dodatkowo dzieci tworzyły związane z tematyką projektu prace 

plastyczne, plakaty, rysunki, odgrywały scenki dramowe oraz śpiewały 
piosenkę.  Tytuły książek wykorzystanych w realizacji projektu: „Dobre 
maniery, czyli savoir vivre dla dzieci", „Dobre maniery Cecylki Knedelek", 

"Dobre maniery nie tylko dla przedszkolaków" - J. Krzyżanek ; Seria "Kubuś i 
Przyjaciele: „Kubuś i lekcje ze Stumilowego Lasu", „Kubuś i jego gromadka", 

„Kubuś i dobre maniery" W. Chotomska; „Savoir-vivre dla najmłodszych” A. 
Nożyńska- Demianiuk; „Dobre maniery, czyli zasady i porady dotyczące 
ogłady" G. Herbst; „Dobre maniery dla dzieci” G. Strzebiński. 

 
Klasa OB : Temat: „Moja wielka kosmiczna przygoda” –      

      opiekun projektu Magdalena Szcześnik 
 
 Cele projektu: budowanie wiedzy o Kosmosie (układ słoneczny, czarna 

dziura, stacja kosmiczna, planetarium, statki kosmiczne itp.); wzbogacanie 
dziecięcego słownika o pojęcia związane z Kosmosem; rozbudzanie 
zainteresowania pracą kosmonauty, inżyniera, astronauty; rozwijanie 

umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji; kształtowanie 
postawy badawczej, zainteresowanie światem nowoczesnych badań i 

technologii; tworzenie warunków do samodzielnego poznawania 
rzeczywistości poprzez      obserwowanie, eksperymentowanie; nabywanie 
nowych wiadomości podczas różnych sytuacji edukacyjnych; rozwijanie 

języka w aspekcie komunikacyjnym;  doskonalenie umiejętności 
formułowania pytań; nabywanie umiejętności wnioskowania oraz 

kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego; wzbogacanie słownika 
dzieci o pojęcia związane z tematem projektu; rozwijanie umiejętności pracy 
w grupie; rozwijanie sprawności manualnej oraz posługiwania się różnymi 

materiałami podczas wykonywania prac plastycznych; rozwijanie twórczego 
myślenia, wyobraźni oraz kreatywności; dzielenie się spostrzeżeniami w 
odniesieniu do zdobytej wiedzy i własnych doświadczeń. 

 Podczas realizacji projektu dzieci: utworzyły siatkę pojęć, która była 
punktem wyjścia do poszukiwania i gromadzenia informacji o kosmosie; 

gromadziły książki, fotografie z różnych źródeł; oglądały filmy i programy 
edukacyjne, atlasy, książki, z których będą czerpać informacje na temat 
kosmosu; wnikliwie zgłębiały temat i aktywnie brały udział w zajęciach; 

wykonywały prace plastyczne; eksperymentowały; wykonały grę obrazkową – 
Memory; uczestniczyły w różnych zabawach językowych; słuchały wierszy, 
opowiadań, śpiewały piosenki; rozwiązywały zagadki; wykonywały karty 

pracy; rozwijały umiejętność wypowiadania się i poszerzały słownictwo; 
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W czasie realizacji projektu zostały wykorzystane książki z księgozbioru 

biblioteki szkolnej: „Gwiazdy migoczą i inne pytania na temat kosmosu” C. 
Stott, „Moja ulubiona książka. Kosmos”, „Kosmos pytania i odpowiedzi” K. 
Daynes, „Tu jesteśmy” A. i D. Mizielińscy, „Encyklopedia  - Wszechświat”, 
„Świat w obrazkach. Kosmos” E. Beaumont, M. Guilloret, „Misja Kosmos- 

Międzygwiezdna podróż Voyagera” T. Samojlik,  „Mam przyjaciela 
kosmonautę” R. Butschkow, „Kicia, kocia w kosmosie” A. Głowińska, „Dzieci 
Pana Astronoma” Wanda Chotomska, „Profesor Astrokot odkrywa kosmos” 

D. Walliman, B. Newman. 
 
Klasa OB : Temat: „Mali kucharze” – opiekun projektu Anna    

      Grzelak – Łoboda 
 

 Dzieci podczas projektu  miały okazję poznać zasady, jakie panują 
podczas robienia posiłków, uczyły się, jak zachować ostrożność podczas 
przygotowywania potraw,  zapoznały się z różnymi książkami kucharskimi, 

poznały budowę przepisu i próbowały  wymyśleć przepis, same  
przygotowywały posiłki, m.in. śniadanie w szkole, sałatkę owocową, piekły 

pierniczki świąteczne. Książki wykorzystane podczas projektu :„Dzieci 
gotują” A. Górska; „Cecylia Knedelek czyli książka kucharska dla dzieci” J. 
Krzyżanek; „Wierszem gotowane” Z. Kacprowicz; „Owoce i warzywa- dzieciaki 

robią przysmaki” J. Jędrzejewska 
 
Klasa I A : Temat: „Podróże małe i duże” - opiekun projektu   

                     Anna Piętka 
 

  Zgodnie z założeniami projektu edukacyjnego realizowano  temat: 
„Podróże małe i duże” tematyką związany z poznawaniem różnych krajów, ze 
szczególnym naciskiem na poznawanie typowych elementów 

charakterystycznych dla wybranych  krajów: zabytków, symboli, tradycji, 
kuchni, zabaw wybranych przez dzieci. Kraje które zostały wybrane przez 
dzieci jako cel podróży to: Francja „Wyruszamy w daleką podróż, aby poznać 

romantyczną Francję”; Hiszpania :”Viva Espania”; Wielka Brytania :„Good 
Morning”. Środki dydaktyczne wykorzystane w projekcie: prezentacje w 

PowerPoint, obrazki do rebusu fonetycznego, mapa polityczna Europy ,flagi 
wybranych państw europejskich, zdjęcia wybranych obiektów, kolorowanki, 
patyczki, klocki, kule papierowe , nagranie piosenek, pamiątki dzieci z 

podróży. Tytuły z którym zapoznali się uczniowie : Strzeboński G. „Co warto 
wiedzieć o krajach?”;  Spingardi M.”Barcelona”;  Wandrey G.”Europa”; Szełęg 

E. ”Poznajemy Europę”. 
 
Klasa I B : Temat: „Porozmawiajmy o emocjach” – opiekun projektu  

      Katarzyna Aleksiejuk 
 
W tym projekcie  poruszono „wielkie sprawy”. Wybrano pozycje, w 

których mowa o emocjach, różnych sytuacjach z życia dzieci, zmianach i 
wyzwaniach. Książki opierają się o wartości, które są ważne. 
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Przeczytano uczniom osiem książek. Po każdej przeczytanej pozycji 

rozmawiano na jej temat. Uczniowie bardzo chętnie odpowiadali na pytania –
czego uczy dana książka, o czym opowiada, co jest w niej istotme. 

Projekt zmotywował opiekuna do regularnego czytania uczniom literatury 
dziecięcej. Był pomocny w rozmowach o emocjach, o życiu małego dziecka. 
Wychowawca bliżej poznał uczniów, ich sposób myślenia, refleksje po 

przeczytanej historii. Projekt zakończył się wystawą książek i wykonaniem 
ilustracji do ulubionej nowopoznanej książki. Tytuły, z którym zapoznali się 
uczniowie:„ Być jak tygrys”, „ W pogoni za życiem”, „ Proszę mnie przytulić”, „ 

Uśmiech dla żaby”- P. Wechterowicz,  E. Dziubak; „ Jak mama została 
Indianką”, „ Jak tata pokazał mi wszechświat”- U. Stark; „ Nawet nie wiesz, 

jak bardzo Cię kocham”- S.  Mc Bratney; „ Edzio” – A. Desbordes. 
 
Klasa II A i B : Temat: „Wkręceni w czytanie” – opiekunowie projektu  

                    Danuta Graboś i Magdalena Zawadka 
 

Założeniem projektu było kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, 
rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju 
emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka. 

Podczas projektu we wrześniu zorganizowaliśmy „Dzień głośnego czytania”,  
w trakcie którego, czytaliśmy książki o zwierzętach. Tego dnia uczniowie 
przyszli do szkoły przebrani za zwierzęta, każda klasa, która brała udział w 

uroczystości wybrała inne zwierzę, np. lisa, rysia, sowę. Na te okazje 
uczniowie z nauczycielami wykonali maski zwierząt.  

Uczniowie założyli dzienniki czytelnicze, w których wykonywali 
ilustracje do przeczytanych książek, zapisywali tytuły i autorów swoich 
ulubionych książek. Nauczyciele przygotowywali dzienniczki czytelnicze, w 

których uczniowie mogli codziennie odnotować czas spędzony na czytaniu 
książek.   

Uczniowie poznali zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych krajach, 
przypomnieliśmy sobie również piękne polskie tradycje świąteczne. Przy tej 
okazji uczniowie wykonali piękne ozdoby bożonarodzeniowe do klas – choinki 

i drewniane figurki św. Mikołaja.  
„Przeczytaliśmy – namalowaliśmy” – było to jedno z haseł naszego 

projektu, podczas pracy z „Zaczarowana zagrodą” A. i Cz. Centkiewiczów. 

Uczniowie projektowali wówczas ilustracje do książki. 
W klasach wykonaliśmy wystawki książek, które czytaliśmy, a także gazetki - 

wystawy ścienne związane z czytanymi książkami. Czytając o jakimś miejscu 
staraliśmy się wskazać je na mapie lub globusie.  

Tytuły książek, z którymi uczniowie zapoznali się w trakcie realizacji 

projektu:„Polska podróże małe i duże” M. Frątczak-Rodak, „Pszczoły” P. 
Socha, „Moja Polska” K. Sołtyk, „Dzieci z Bullerbyn” A. Lindgren,  „Baśnie” 
H. Ch. Andersen, „Zaczarowana zagroda” A. i Cz. Centkiewiczowie,  

„Cukierku Ty Łobuzie” W. Cichoń, „Wiersze” J. Brzechwa, „Ilustrowany atlas 
zwierząt”, „Basia i Boże Narodzenie” Z. Stanecka. Projekt czytelniczy stał się 

dla początkujących czytelników ciekawą przygodą, wielu uczniów bardzo lubi 
czytać, czego dowodem są częste wizyty w bibliotece oraz duża ilość 
wypożyczonych książek. Dzieci dostrzegają wiele korzyści płynących z 

czytania. 

https://www.znak.com.pl/autor/Monika-Fratczak-Rodak
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Klasa II B : Temat: „Zwierzęta są wśród nas” - opiekun projektu  
                              Aneta Lisowska 

 
 Ponieważ większość dzieci posiada w swoich domach zwierzęta i temat 
ten jest im bardzo bliski, dlatego realizowaliśmy projekt edukacyjny 

„Zwierzęta są wśród nas”.  
Cele projektu: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za 
powierzone im zwierzę; poszerzanie wiedzy na temat wybranych gatunków 

zwierząt, ras i ich roli w życiu człowieka; poznanie zasad bezpiecznego 
zachowania się w obecności zwierząt; nabywanie nowych wiadomości 

podczas różnych sytuacji edukacyjnych; kształtowanie opiekuńczego 
stosunku do zwierząt oraz odpowiedzialności za posiadane zwierzę; 
przybliżenie dzieciom właściwego obrazu świata zwierząt; doskonalenie 

umiejętności formułowania pytań; nabywanie umiejętności wnioskowania 
oraz kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego; wzbogacanie 

słownika dzieci o pojęcia związane z tematem projektu; rozwijanie 
umiejętności pracy w grupie; rozwijanie sprawności manualnej oraz 
posługiwania się różnymi materiałami podczas wykonywania prac 

plastycznych; rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności; 
dzielenie się spostrzeżeniami w odniesieniu do zdobytej wiedzy i własnych 
doświadczeń. 

  Podczas realizacji projektu dzieci: utworzyły siatkę pojęć - punkt 
wyjścia do poszukiwania i gromadzenia informacji o zwierzętach; gromadziły 

książki, figurki zwierząt, fotografie z różnych źródeł; oglądały filmy i 
programy edukacyjne, atlasy, książki, artykuły, czasopisma, z których 
czerpały informacje na temat zwierząt i ich świata; wnikliwie zgłębiały temat i 

aktywnie brały udział w zajęciach; samodzielnie wykonywały zdjęcia zwierząt; 
wykonały pamiątkowy album ze zdjęciami własnych zwierząt; wykonywały 

prace plastyczne; uczestniczyły w różnych zabawach językowych, ruchowych; 
słuchały utworów literackich, wierszy, śpiewały piosenki; rozwijały 
umiejętność wypowiadania się i poszerzały słownictwo; wzięły udział w 

konkursie fotograficznym  - „Zwierzęta są wśród nas” 
       Podczas zajęć w świetlicy dzieci wykonywały prace plastyczne,  
posługując się różnymi technikami i materiałami. Oglądały wybrane bajki i 

filmy o zwierzętach oraz programy edukacyjne. Gromadziły również figurki 
zwierząt, zabawki pluszowe, gry planszowe, które chętnie wykorzystują 

podczas codziennych zabaw.              
 W codziennej świetlicowej rzeczywistości udało nam się znaleźć 
również czas na zabawy związane ze zwierzętami,  do których przy różnych 

okazjach wracamy. W trakcie realizacji projektu dzieci uczyły się również 
śpiewać piosenki. Słuchały i same czytały utwory literackie.W trakcie 
realizacji projektu korzystaliśmy z księgozbioru biblioteki szkolnej. Dzieci 

bardzo chętnie przynosiły także swoje książki, które czytaliśmy i nadal 
czytamy w każdej wolnej chwili. Czytanie to wspaniały moment, żeby 

wspólnie spędzić czas. Książki wykorzystane w trakcie realizacji projektu: 
Sosnkowska Z. „Przygody kota Bibelota”; Gawryluk B. „Klinika zdrowego 
chomika”; Webb H. „Wąsik niechciany kotek”; Cesarz W. - „Pamiętnik 

grzecznego psa”, „Nowe przygody grzecznego psa”, „Cukierku, Ty 
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Łobuzie!”,„Nie martw się, Cukierku!” ; Atlas zwierząt domowych; Atlas 

zwierząt leśnych; Encyklopedia kotów; Encyklopedia psów; „Jak dbać o koty 
i kocięta?”;„Pies mój przyjaciel. Rasy, pielęgnacja, odżywianie”; „Piękne konie 

– przegląd ras”. 
 
Klasa III : Temat: „Las i jego mieszkańcy” – opiekun projektu Edyta Kuć 

 
W ramach projektu uczniowie byli na  wycieczce w Centrum Edukacji 

Leśnej w Celestynowie. Przeprowadzono lekcje, na których pracowano z 

literaturą poświęconą temu tematowi. Tworzono przebrania  - maski zwierząt 
leśnych. Rozwiązywano różne krzyżówki i quizy sprawdzające wiedzę. 

Uczniowie też sami tworzyli w grupach różne zadania dla kolegów z klasy. Na 
koniec powstały plakaty o życiu leśnych zwierząt, piętrach lasu i darach 
lasu. Uczniowie zapoznali się z książkami: „Andrzej Kruszewicz opowiada o 

ptakach”, „Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach”,K.Willis 
„Botanicum”, A. Wajrak „Zwierzaki Wajraka” i „To zwierzę mnie bierze” 

 
Klasa IV A : Temat: ,,Zabawy z fizyką” - opiekun projektu  
        Małgorzata Matzanke 

 
Celem projektu było zainteresowanie uczniów klasy 4a szkoły 

podstawowej zjawiskami fizycznymi poprzez proste eksperymenty. Dzieci 

samodzielnie wykonując doświadczenia mogły odpowiedzieć na intrygujące 
pytania przybliżające świat przyrody. Przekonały się, że zwykły sprzęt 

codziennego użytku może dostarczyć niezwykłych odkryć. Zabawy 
edukacyjne pobudziły ciekawość i wyobraźnię uczniów oraz zachęciły do 
samodzielnego zgłębiania wiedzy z fizyki.  W projekcie wykorzystano książki 

pani Stefanii Elbanowskiej – Ciemuchowskiej ,,Doświadczenia młodego 
odkrywcy’’  i  ,,Dookoła fizyki”. Książki zawierają pytania i zagadki, na które 

dzieci chętnie poszukiwały odpowiedzi oraz jasne instrukcje doświadczeń, 
dzięki którym uczniowie mogli samodzielnie eksperymentować i uczyć się 
przez zabawę. 

 
Klasa IV A i B : Temat: „Lubiane – lecz mało znane” - opiekun projektu 
                     Zofia Zadrożna 

 
  Celem projektu była promocja książek, które do tej pory nie były znane 

naszym uczniom. Do projektu przystąpili chętni uczniowie z klas czwartych- 
aby poznać serię, wymieniali się książkami i wzajemnie zachęcali do jej 
przeczytania. Czytelnikom bardzo spodobała się forma listów pisanych przez 

głównego bohatera  barwnym i żywym językiem, z dużą dozą czarnego 
humoru. Również nietypowe ilustracje w formie  odręcznych rysunków i map 
stały się autem serii o Wilczusiu.  

      Aby wypromować  książki o przygodach Wilczusia, przygotowaliśmy 
gazetkę informacyjną na korytarzu   szkolnym,   plakat oraz scenkę 

dramową, zaprezentowaną na porannym „słówku” przed społecznością 
szkolną. Uczniowie klas czwartych prezentowali tę scenkę również klasie 
trzeciej. Zachętą do czytania były też wydrukowane przez czwartoklasistów, 
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popularne  kolorowanki z przygodami Wilczka. Informacja o naszych 

działaniach została zamieszczona na stronie szkoły. 
      Dzięki  udziałowi w projekcie młodzi czytelnicy  poznali nowego bohatera 

literackiego i nauczyli się, jak zainteresować ciekawa książką swoich 
rówieśników. Tytuły książek:  „Księga straszliwej niegrzeczności. Napisał 
Wilczuś z wielkiej złości”, „ Małego Wilczka księga Wilkoczynów”, „ Małego 

Wilczka Szkoła Strachów,  „Kącik pytan i porad Wilka Sobieradka”-  to  seria 
książek dla dzieci napisana przez Jana Whybrow. 
 

Klasa V A : Temat: „Niezwykłe zwierzęta” - opiekun  projektu  
      Jolanta Miąsek 

 
 Celem realizacji projektu było pogłębianie wiedzy i rozwijanie 
zainteresowań uczniów z zakresu zoologii, w oparciu o książki znajdujące się 

w bibliotece szkolnej.  
 Zadaniem uczniów było wybranie jednego gatunku zwierząt, 

wyszukanie informacji na jego temat, ciekawostek, niezwykłych cech, 
zdolności. 
 Każde dziecko przygotowało prezentację, którą przedstawiało na forum 

klasy, a także krótką informację graficzną, dotyczącą wybranego zwierzęcia. 
Z przygotowanych materiałów uczniowie wykonali gazetkę ścienną, dostępną 
społeczności szkolnej. 

 Tytuły książek wykorzystanych w realizacji projektu: A. Wajrak,” To 
zwierzę mnie bierze” ; J. Werner, „Pies mój przyjaciel”; A. Beck, „Świnki 

morskie”; A. Vermeulen-Slik, „Gryzonie i inne małe ssaki domowe”; R. 
Teodoru, J. Gaft, „Ciekawe dlaczego, księga zwierząt”; D. Sumińska, 
„Dlaczego oczy kota świecą w nocy?”; A. Kruszewicz, „O ssakach świata”, „O 

ptakach ”, „O zwierzętach”; V. Aladjidi, E. Tchoukriel, „Inwentarz zwierząt”, 
„Inwentarz ptaków”; A. Werner, „Zwierzęta moje hobby”. 

 
Klasa V B : Temat: „Ratowała życie i pamięć” - opiekun projektu  
       Małgorzata Chrobot  

 
 Włączając się w ogólnopolskie obchody roku 2018 poświęconego Irenie 
Sendlerowej uczniowie wzięli udział w projekcie upamiętniającym bohaterkę. 

Cele projektu: zapoznanie ze szlachetną działalnością I. Sendler, rozbudzanie 
zainteresowań historią II wojny światowej, szczególnie Holocaustem, 

rozwijanie empatii wobec prześladowanych i wykluczonych społecznie osób; 
uczenie tolerancji, poszanowania dla innych; kreowanie pozytywnych 
wzorców społecznych. Uczniowie przeczytali  książkę „Listy w butelce. 

Opowieść o Irenie Sendlerowej” Anny Czerwińskiej - Rydel. Poznali postać 
siostry Jolanty, która pomagała ludziom zamkniętym w gettcie warszawskim 
podczas okupacji  niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według własnego 

pomysłu i wyobraźni uczniowie wykonali  piękne ilustracje do wyżej 
wymienionej książki. Została przygotowana gazetka ścienna w holu szkolnym 

przy bibliotece. Projekt miał dużą wartość edukacyjną, ich autorzy dotarli do 
mało znanych faktów dotyczących życia Ireny Sendlerowej, jej rodziny, 
współpracowników, ocalonych dzieci. Przedstawili szeroko tło historyczno-

obyczajowe czasów, w których działała wielka Polka. Pokazali miejsca, w 
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których toczyła się niegdyś straszna walka o każde życie małego człowieka, 

uratowanego z getta. Ponad to uczniowie poznali również inne książki 
przedstawiające Irenę Sendler np.: „Irena Sendlerowa. Magiczny Koralik” E. 

Ostrowicka; „Getto”, „Sprawiedliwi”, „Warszawa” J.D. Morvan; 
Irena Sendlerowa i łyżeczka życia” O.Gałka-Olejok; 
 

Klasa VI A i B : Temat: „Wszechświat i jego tajemnice” - opiekun   
     projektu Katarzyna Wasil 
 

Uczniowie klas VI a i b,  przez 3 miesiące (X-XII 2018r.) pogłębiali 
swoją wiedzę przyrodniczą z zakresu budowy Wszechświata. W tym celu 

wypożyczali książki z biblioteki szkolnej „Początek Wszechświata” Johna 
Barrow , ”Krótka historia czasu” Stephen Hawking, „Czarne dziury bez 
tajemnic” Steven Gubser i Frans Pretorius, „O kosmosie słów kilka czyli o 

znanych i mniej znanych astronomach i astronomkach” Beata Kenig. Szukali 
informacji na stronach internetowych oraz aktywnie pracowali na lekcjach 

przyrody gdy omawiane były zagadnienia z astronomii. W ostatniej części 
projektu uczniowie mieli za zadanie stworzyć gazetki ścienne przed swoimi 
klasami oraz przygotować makiety ciał niebieskich i zorganizować wystawę 

dla innych uczniów. Zdobyta przez nich wiedza zaowocowała niesamowitymi 
propozycjami przestrzennymi. 
 

Klasa VII oraz kl. IV – VIII : Temat: „Książki, które się nie        
  starzeją! - literatura dla dzieci niemieckiego autora Ericha 

  Kästnera” - opiekunowie  projektu Karolina Jackiewicz  
                 i Marlena Rozbicka 
 

 W ramach projektu zostały wykonane następujące działania (dotyczy 
pierwszego semestru roku szkolnego 2018/19 ): 

1. Uczniowie klas 4-8 obejrzeli ekranizację powieści “Emil i detektywi”. Z 
uczniami starszymi czytaliśmy fragmenty książki - porównaliśmy treść 
książki z ekranizacją filmową. Przed projekcją filmu chętni uczniowie 

zaprezentowali krótkie informacje dotyczące autora. 
2. Uczniowie przygotowali wystawę książek pisarza (uczniowie szukali w 

zbiorach biblioteki, wśród własnych zbiorów i przygotowali wystawę różnych 

wydań książek Kästnera – bardzo starych i nowych).  
3. Uczniowie klas młodszych projektowali własne okładki książki “Emil i 

detektywi”. 
 
Klasa VIII A : Temat: "Pozostać Człowiekiem w "czasach pogardy” -  

         opiekun  projektu Małgorzata Bochyńska 
 
 Klasa pracowała nad projektem bardzo sprawnie. Młodzież rozpoczęła 

go od wnikliwej lektury "Wspomnień wojennych Karoliny Lanckorońskiej", 
utworu dotąd nieomawianego na lekcjach, stąd początkowy dystans, a nawet 

nieufność. Książka jednak szybko chwyciła za serce. Podzielono się na grupy, 
najczęściej 2 - 4 osobowe, które przygotowały ciekawe, a nieznane dotąd 
zagadnienia, np. o losach polskich rodów arystokratycznych i inteligenckich 

podczas II wojny światowej. Inna frakcja opracowała tło historyczne - nt. 
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okupacji niemieckiej i sowieckiej , widzianej oczyma hrabiny Lanckorońskiej 

z Brzezia, uczonej, wykładowczyni na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, historyka sztuki - specjalistki w zakresie kultury włoskiego 

renesansu.Inne grupy ukazały losy wojenne losy inteligencji polskiej, z 
uwzględnieniem tregedii wywózek na Wschód, eksterminacji wykładowców 
UJ i UJK. Najbardziej przejmujące okazały się relacje młodzieży z  gehenny 

Polaków w więzieniach, a później pobytu kobiet w obozie koncentracyjnym w 
Ravensbruck. To wszystko jednak było  jedynie tłem. Najwięcej uwagi grupy 
młodzieży poświęciły ukazaniu pięknych postaw naszych rodaków, którzy, 

mimo dramatycznych realiów, pozostali Ludźmi, z Bogiem w sercu i Ojczyzną 
w duszy. Wzruszały pokazy multimedialne na temat dostarczania, z 

narażeniem życia, jedzenia, ciepłej odzieży, leków, środków czystości do 
więzień np. we Lwowie, Stanisławowie, Tarnowie. Budziły podziw i szacunek 
próby legalnego, drogą prawną, sprzeciwiania się bezprawiu i ludobójstwu, 

np. działania przeciw oprawcy Krugerowi. Zobaczono też, jaką pociechą w 
trudnych czasach może być literatura i sztuka. Powojenne losy Karoliny 

Lanckorońskiej także nie były klasie 8a obojętne, gdyż ukazano ją jako osobę 
hojną, która ofiarowała Narodowi Polskiemu swój rodzinny zbiór dzieł sztuki. 
Kolejne grupy zaprezentowały wyniki dociekań nad postawami w "czasach 

pogardy" nieco starszym kolegom z gimnazjum, opracowano plakat oraz 
napisano notatkę na stronę internetową naszej szkoły oraz recenzję ksiązki 
do gazetki szkolnej „Ale Bosco”. 

 Tytuły książek wykorzystanych w projekcie: przede wszystkim 
"Wspomnienia wojenne" Karoliny Lanckorońskiej,, ponadto Marek Miller 

"Arystokracja", Anna Herbich "Dziewczyny z Syberii", Ewa Krystyna 
Hoffman- Jędruch "Ślady na piasku", Monika Sznajderman "Fałszerze 
pieprzu", Rafał Dzięciołowski i Andrzej Wąsowski "Pałace i dwory Kresów". 

 
Klasa VIII B : Temat: „Z wizytą w staropolskim dworze, szlacheckim 

         zaścianku i na magnackim zamku” – opiekun  
         projektu Agnieszka Kozyra-Podkańska 
 

 Pierwszym etapem projektu była klasowa wycieczka do Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu. Uczniowie mieli tam możliwość obejrzenia miejsc 
opisywanych na kartach Pana Tadeusza takich jak: dwór szlachecki, kaplica 

myśliwska, czy chaty typowe dla szlacheckiego zaścianka. 
 Następnie grupa chętnych uczniów przygotowała prezentację, złożoną 

ze zdjęć wykonanych podczas wycieczki. Przyporządkowała sfotografowane 
miejsca, obiekty, elementy krajobrazu odpowiednim fragmentom z epopei 
Adama Mickiewicza. Pracę można było oglądać na tablicy sąsiadującej z salą 

nr 21.  
 Kolejną częścią projektu była praca w grupach. Każda grupa 

zapoznawała się z opisem bohaterów zawartym we wstępie Stanisława 
Pigonia do wydania „Pana Tadeusza” z serii Biblioteki Narodowej. Uczniowie 
przyporządkowywali bohaterów dworowi, zamkowi i zaściankowi. Następnie 

wykonywali duże rysunki przedstawiające trzy wspomniane miejsca i 
umieszczali na nich informacje dotyczące postaci książki. Prace również 

można było oglądać na tablicy obok sali nr 21.  
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KL. 0 – VII : Temat: „Poznajemy kulturę i tradycje różnych regionów

          Polski” - opiekunowie projektu Edyta Kuć i   
         Danuta Graboś 

 
 Projekt powstał na potrzeby działającego przy Publicznej Salezjańskiej 
Szkole Podstawowej w Mińsku Mazowieckim Dziecięcego Zespołu Pieśni i 

Tańca „Ludowiaki”. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach zajęć i 
organizowanych dla nich warsztatów i wyjazdów poznawali tradycje i kulturę 
różnych regionów Polski. W związku z poznawanymi tańcami regionalnymi i 

narodowymi,  zajęcia poświęcone były  głównie regionom: Małopolska, 
Wielkopolska, Śląsk, Łowicz i Opoczno. Oprócz poznawania regionalnych 

figur tanecznych i tworzenia układów tanecznych, uczniowie uczyli się 
regionalnych pieśni i przyśpiewek, a także poznawali rękodzieło i sami je 
wytwarzali, np. : wycinanki ludowe, pająki. W okresie bożonarodzeniowym 

przygotowywali krótką scenkę rodzajową w której prezentowali pastorałki i 
świąteczne zabawy ludowe. Bibliografia: M. Borucki „Nasz Folklor ocalony”; 

B. Ogrodowska „Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce”;J. Uryga „Rok Polski 
w życiu, w tradycji i obyczajach ludu”; B. Ogrodowska „Polskie tradycje i 
obyczaje rodzinne”; E. Piskorz – Branekova „Polskie stroje ludowe”; A. I. 

Oborny „Polskie instrumenty Ludowe”; B. Ogrodowska „Polskie obrzędy i 
zwyczaje doroczne”. 
 


