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Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej oferuje swoim 

czytelnikom księgozbiór liczący ok. 9 tys. woluminów, a w nim: 

 lektury obowiązkowe, nowości rynkowe w postaci powieści przygodowych, 

obyczajowych, fantastycznych, poezję literaturę popularnonaukową, słowniki, 

encyklopedie, 

 czasopisma dla uczniów i nauczycieli (15 tytułów), 

 zbiory multimedialne, 

 zestawy podręczników, 

 dokumentację szkoły tj. statut szkoły, program wychowawczy, szkolny program 

profilaktyki. 

Od 2007 roku biblioteka pełni rolę internetowego centrum informacji multimedialnej. 

Prowadzimy działalność pedagogiczną i rozwijamy zainteresowania czytelników poprzez: 

 zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej, 

 konkursy czytelnicze i imprezy biblioteczne, 

 akcje promujące czytelnictwo, 

 wycieczki do innych bibliotek. 

Z okazji Dnia Głośnego Czytania (29 września) zaprosiłam klasy 0-3 na czarodziejskie 

chwile z książką. W programie znalazły się: wystawa słoni, ciekawostki o ich życiu, głośne 

czytanie wierszy i zagadek, konkurs plastyczny „Był sobie słoń”. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

W naszej bibliotece odbyły się zajęcia z cyklu „Spotkanie z Misiem”. 

Uczniowie poznali:  

 krótką historię pluszowego misia, 

 znane pluszowe gwiazdy filmowe, 

 świat prawdziwych niedźwiedzi, 

 zagadki i zabawy misiowe. 

Zajęcia uatrakcyjniły wystawa misiów oraz gazetka ścienna. 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w nasza biblioteka 

proponowała: 

 wystawę „Książki seniorki” 

 słodkie wypożyczenia, 

 życzenia dla biblioteki, mini grafitti. 
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Jak nie kochać jesieni 

Uczniowie Koła Czytelniczego wraz z innymi uczniami wyruszyli w jesienną barwną podróż. 

Recytowali wesołe wiersze o jesieni oraz przygotowali zagadki dla najmłodszych. Koło 

czytelnicze przygotowało jeszcze jedno przedstawienia pt. „Księżniczka się nudzi”. 

Wystawa książek ekologicznych 

W listopadzie na zebranie z rodzicami przygotowaliśmy wystawę książek ekologicznych 

pod hasłem „Mój piękny skrawek Ojczyzny”. Książki udostępniła nam Biblioteka 

Pedagogiczna. Zadanie to było realizowane w ramach Rządowego programu „Książki 

naszych marzeń”. Dla rodziców przygotowałam również list „ O wyższości słowa czytanego”. 

Głośne czytanie książek 

Gościem biblioteki była pani Ilona Kurpiewska, która spotkała się z uczniami Koła 

Czytelniczego. Pani Kurpiewska przeczytała baśń pt. „O olbrzymie, który ukrył swoje serce”. 

Po omówieniu treści ,uczniowie mogli sprawdzić swój poziom rozumienia takich pojęć jak: 

narrator, czas i miejsce akcji, fikcja, fantastyka, realizm, pouczenie. 

Gościliśmy także p. Edytę Staszewską, która z kolei czytała bajki dla młodszych dzieci 

i dzieci świetlicowych. 

Pasowanie na czytelnika obejmowało następujące działania: 

 zapoznanie z regulaminem biblioteki, 

 rozpoznawanie postaci bajkowych, 

 układanie ilustracji baśniowych z puzzli, 

 wypożyczenie pierwszej książki. 

Akcja Szlachetna Paczka  

W bibliotece przygotowaliśmy paczki dla wybranych rodzin.  

Uroczystość Trzech Króli – podczas warsztatów wykonywaliśmy nałęczki, korony, tarcze 

dla uczestników Orszaku. 

Konkurs plastyczny „Zmieniając nawyki chronisz Ziemię i klimat” organizowany przez 

Bibliotekę Pedagogiczną 

Dwie uczennice naszej szkoły otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. 

Konkurs ekologiczny 

Współpracujemy z Firmą Eneris, od której otrzymaliśmy koło fortuny. Uczniowie losowali 

pytania z różnych kategorii. Świetnie się bawili jednocześnie ucząc. W styczniu 

zorganizowaliśmy konkurs na mini książkę kucharską pt. „Potrawy mojej babci” 

Szkolny konkurs frazeologiczny pt. „W krainie ukrytych znaczeń”. Konkurs miał 

charakter trzyetapowy: 

 Ptasie frazeologizmy 

 Graj w kolory 

 Znasz li ten kraj 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. 
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Kolejny konkurs biblioteczny pt. „Wiem wszystko o bibliotece” przeznaczony był dla klas 

szóstych. 

Spotkania autorskie 

W ramach ogólnopolskiej akcji „Z książką na walizkach” w spotkaniu z p. Marcinem 

Pałaszem uczestniczyli uczniowie klasy VIB. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne na 

konkurs „Wszystko zaczyna się od marzeń”. Czterech uczniów otrzymało nagrody książkowe 

i dyplomy. 

Kolejne spotkanie autorskie to: z p. Grzegorzem Kasdepke i p. Małgorzatą Strękowską-

Zarembą. 

Projekt edukacyjny „Święto Polskiej Niezapominajki” 

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozpowszechnianie idei 

Święta Polskiej Niezapominajki. Wspomniany projekt obejmował: 

 inscenizację żartobliwych tekstów na temat przyjaźni i miłości 

 konkurs na wiersz „Wierszyk z kwiatkiem w tytule” 

 wykonanie kartki z motywem niezapominajki 

 dzień „niebieski” 

Krótka historia monet 

W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi gościliśmy p. Lucjana Sumińskiego – numizmatyka. 

Nasz bohater zbiera i pasjonuje się monetami i banknotami. Przedstawił nam swoje zbiory  

i opowiedział krótką historię monet. 

Spotkaliśmy się również z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Żubr” – panowie ciekawie 

opowiadali nam o zwierzętach i podarowali książki do biblioteki. 

Gazetki promujące czytelnictwo: 

 Kwiecień i maj miesiące spod znaku książki  

 Wesołe historie czyli wspomnienie o Ewie Szelburg-Zarembinie  

 Henryk Sienkiewicz patronem roku 2016. 

Wielki Maraton Czytelniczy Prozy Kornela Makuszyńskiego 

Z okazji 132 rocznicy urodzin patrona naszej szkoły przez cały styczeń czytaliśmy prozę 

K. Makuszyńskiego: Przygody Koziołka Matołka, Awantura o Basię, O dwóch takich, 

co ukradli księżyc, Panna z mokrą głową. W bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne 

pt. „Dzieci Pana Kornela”. 

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pt. Kornel Makuszyński i jego bohaterowie 

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-VI, z każdej klasy wychowawca wybierał 

dwóch uczniów. Uczniowie głośno czytali fragment wybranego przez komisję tekstu 

literackiego pisanego prozą lub wierszem. 

Warsztaty palmy wielkanocnej 

Co roku gościmy w Bibliotece Pedagogicznej na warsztatach Palmy wielkanocnej. Uczniowie 

poznają historie palmy, a pod okiem p. Janiny wykonują piękne palmy. 
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Biblioteka szkolna w maju zorganizowała akcję „Wymień się książką” 

Uczniowie przejrzeli swoje półki z książkami i przynieśli je do biblioteki. Jeśli chcieli, mogli 

zamienić ją na inne. W akcji wzięło udział 30 uczniów, łącznie podarowali 70 książek  

(tj. bajeczki, wierszyki, opowiadania). 

Noc Bibliotek to akcja zorganizowana po raz drugi w bibliotece. Gościem specjalnym był 

p. Zbigniew Pacho. Zaprosił uczestników akcji na spacer po Rawie. Magiczny spacer odbywa 

się w bibliotece nadal, gdyż od autora w darze otrzymaliśmy album „Rawa Mazowiecka  

w fotografii i pocztówce”. Kolejną atrakcją były warsztaty papieru czerpanego. Uczestnicy 

warsztatów efekty swoich działań w postaci kartki papieru czerpanego zabrali ze sobą. Miłym 

przerywnikiem dla wszystkich były zabawy integracyjne. W spotkaniu uczestniczyła 

wolontariuszka, która przeczytała dzieciom wybrane fragmenty książki „Basia i wolność” 

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” 

10 czerwca uczniowie wspólnie czytali – każdy to, na co miał ochotę. Uczniowie przynieśli 

swoje ulubione książki lub wypożyczali z biblioteki. Na dużych arkuszach papieru pisali 

tytuły swoich ulubionych książek i hasła propagujące czytanie. 


