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PROJEKT  na rok szkolny 2017/2018 

Projekt czytelniczy z języków obcych „Czytamy w oryginale” 

Uczestnicy: 

Projekt jest skierowany do uczniów klas I- IV ZSB-D 

Cele projektu: 

 popularyzacja języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego wśród uczniów 

 rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów 

 zapoznanie uczniów z literaturą anglojęzyczną, niemieckojęzyczną i rosyjskojęzyczną 

 kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym 

 kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych w różnych formach 
 

Zakres tematyczny: 

Książki, opowiadania, bajki w językach obcych dostępne w szkolnej bibliotece. 

Lista książek dostępna poniżej i na stronie szkoły. 

Regulamin: 
W każdym miesiącu, zaczynając od września, można przeczytać dowolną ilość książek w  

językach obcych, wypożyczonych z biblioteki.   

Po przeczytaniu książki należy: 

I. Sporządzić notatkę w języku obcym według następujących punktów: 

1. Tytuł książki, opowiadania lub bajki 
2. Autor książki 
3. Główni bohaterowie 
4. Czas akcji 
5. Miejsce akcji 
6. Najciekawsze wydarzenie z przeczytanego utworu 

II.  Napisać w języku obcym jedną z podanych form wypowiedzi: 

1. Krótkie streszczenie (60 – 100 słów) przeczytanego utworu. 
2. Szczegółowy opis najciekawszej postaci z utworu (60 – 100). 
3. Opis najciekawszego zdarzenia (60 – 100). 
4. Co było dalej? Twój pomysł na dokończenie utworu literackiego (60 – 100). 

*Uczniowie klas pierwszych, którzy uczą się języka rosyjskiego, wykonują tylko zadanie I. 

Do końca każdego miesiąca kartkę podpisaną imieniem i nazwiskiem wraz z klasą należy 
oddać swojemu nauczycielowi języka obcego. 
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W projekcie liczy się ilość przeczytanych i zaprezentowanych pisemnie książek w języku 
obcym. Nauczyciel może zadawać uczniowie pytania dotyczące treści książki. 

 W grudniu prace oddajemy do 20.12. 

Ocenie podlegają: 
 
- poprawność merytoryczna i językowa pracy, 
- samodzielność wykonania zadania, 
- ciekawy sposób ujęcia tematu, 
- liczba oddanych prac. 

Rozstrzygnięcie projektu nastąpi w kwietniu dla klas maturalnych i w czerwcu 2018 roku 
dla klas pozostałych. 

W końcowej klasyfikacji biorą udział uczniowie, którzy przeczytali i wykonali zadania do jak 
największej ilości książek w każdym języku w trakcie całego roku szkolnego. 

Dla czytelników, którzy przeczytali najwięcej książek spośród wszystkich biorących udział w 
konkursie z danego języka osób, przewidziano nagrody: karty upominkowe lub bilety do kina. 

Indywidualną ocenę prac każdy nauczyciel języka obcego ustala we własnym zakresie. 

 

Zapraszamy 

 

 

 

 
 


