
Temat: Szkolna liga czytelnicza – katalog opisowy literatury dziecięcej i młodzieżowej
Projekt przeznaczony jest do realizacji w ramach lekcji j. polskiego (kl. V-VI), lub spotkań
koła przyjaciół książki.

Cele:
- poznanie życia i twórczości autorów literatury młodzieżowej spoza kanonu lektur

szkolnych – doskonalenie korzystania z różnych źródeł informacji
- propagowanie czytelnictwa
- przygotowanie katalogu w formie portfolio literatury dziecięcej i młodzieżowej
-    utrwalenie wiadomości na temat tworzenia opisu katalogowego książki
- doskonalenie umiejętności pisania charakterystyki postaci i planu wydarzeń
-  kształcenie wyobraźni plastycznej
- nauka prezentowania zdobytych informacji – w tym konkurs pięknego czytania
- doskonalenie pracy grupowej

Zadania: (dla grup i indywidualne). Założeniem autorki projektu jest wytypowanie pięciu
grup po około pięciu członków. Proponowany zestaw autorów to: Edmund Niziurski,
Zbigniew Nienacki, Anna Onichimowska, Alfred Szklarski, Krystyna Siesicka, Małgorzata
Musierowicz , Adam Bahdaj, Hanna Ożogowska (lub inni autorzy wg własnego wyboru)
- przedstawiciel grupy losuje nazwisko autora z „banku autorów”
- członkowie grupy losują tytuł książki wylosowanego autora, którą będą indywidualnie

opracowywać
- wypożycz wylosowaną książkę z biblioteki szkolnej lub publicznej
- przeczytaj książkę (masz na to miesiąc)
- zdobądź informacje na temat autora i jego twórczości
- w grupie przygotujcie gazetkę na temat autora ( do powieszenia w klasie lub bibliotece

szkolnej) z wykorzystaniem zdobytych informacji (preferowany format A3) oraz
pierwszą stronę katalogu (format A4 – blok techniczny)

- indywidualnie przygotuj jedną ze stron waszego katalogu (format A4 – blok
techniczny). Na twojej stronie muszą się znaleźć następujące elementy: opis
katalogowy książki, czas akcji, miejsce akcji, bohaterowie, krótka charakterystyka
głównego bohatera (głównych bohaterów), plan wydarzeń. Dodatkowo wykonaj
ilustrację do przeczytanej książki.

- włóż kartę do „koszulki”, wszystkie karty waszej grupy umieśćcie w  skoroszycie,
stroną tytułową będzie karta z informacjami o autorze

- przygotuj ciekawy fragment twojej książki, który (według ciebie) mógłby być
odczytany w czasie prezentacji

- przygotujcie prezentacje „waszego autora”, z rzetelnymi argumentami za lub przeciw
czytaniu jego książek, wytypujcie przedstawiciela grupy do konkursu pięknego
czytania

- zaproście uczniów innych klas, dyrekcję i nauczycieli na waszą prezentację

Źródła:
- katalogi biblioteczne
- słowniki i encyklopedie
- Internet
- wylosowana książka

Terminy:
- pierwsze konsultacje dla grup odbędą się po 6 tygodniach od wylosowania książek



- gazetki i strony tytułowe waszych katalogów przygotowywane będą w ciągu 2 lekcji
(mamy na to 1 tydzień)

- konsultacje indywidualne odbywać się będą  przez kolejny tydzień (godziny
konsultacji będą podane)

- tydzień przeznaczacie na przygotowanie prezentacji (godziny konsultacji będą
podane)

- prezentacja odbędzie się w 9 tygodniu od ogłoszenia projektu.

Prezentacja:
- wystawa gazetek i katalogów
- 10 min. wystąpienia każdego zespołu (przedstawienie autora i przeczytanych książek)
- konkurs pięknego czytania (czytane fragmenty muszą zawierać się 3-5 min

wystąpieniach)
Prezentacja odbędzie się na świetlicy szkolnej (czytelni) z udziałem zaproszonych gości
(uczniowie  i nauczyciele oraz dyrekcja szkoły)
Na zakończenie spotkania przygotowane katalogi zostaną przekazane do Biblioteki
Szkolnej, w której będą cennym materiałem propagującym czytelnictwo. W następnych
latach mogą być systematycznie uzupełniane lub stać się częścią kartotek osobowych.

Kryteria oceny:
- gazetka
- katalog
- prezentacja (dobór argumentów, przetworzenie informacji, jakość wybranych

informacji) – ocena metodą „mówiącej ściany”, uczniowie odpowiadają na pytanie
„Po książki, którego autora najchętniej by sięgnęli?”

- konkurs pięknego czytania – przedstawiciele grup będą czytać wybrany fragment
książki „swojego autora”

Przykładowy arkusz oceny:
Temat projektu:
Grupa: numer oraz lista członków
Termin prezentacji
Etapy realizacji projektu:
1. Zbieranie i opracowywanie informacji:

a) różnorodność źródeł  (1-3pkt)
b) selekcja i przetworzenie informacji (0-3pkt)
c) podanie źródeł (0-1pkt)

2. Gazetka:
a) współpraca w grupie:

- słuchanie się nawzajem (0-1pkt)
- zaangażowanie w pracę poszczególnych członków grupy (0-5pkt)
- podejmowanie decyzji (0-1)

b) wytwór końcowy
- dobór informacji (0-3 pkt)
- układ graficzny (0- 2 pkt)
- estetyka wykonania (0-2pkt)
3. Katalog (każda z kart będzie oceniana osobno, ocena grupy będzie sumą ocen

indywidualnych)
a) zgodność z instrukcją (0-2pkt)
b) poprawność wykonania



      -    opisu katalogowego (0-3pkt)
- charakterystyki postaci (0-3pkt)
- planu wydarzeń (0-3pkt)

c) estetyka (0-3pkt)

4. Prezentacja:
a) układ wystąpienia (wstęp, rozwinięcie, zakończenie) (0-3pkt)
b) ocena wystąpienia poszczególnych członków grupy

- argumenty użyte przy omówieniu książki (za lub przeciw i ich uzasadnienie) (0-3pkt)
- sposób mówienia (poprawność wypowiedzi, akcentowanie argumentów) (0-3pkt)

c) trzymanie się wyznaczonego czasu prezentacji (0-1pkt)
d) ocena wystąpień metodą „mówiącej ściany” (0-5pkt)

5. Konkurs pięknego czytania ocenia Jury, w skład którego wejdą 4 osoby (opiekun
projektu, wybrany nauczyciel, dyrektor szkoły, przedstawiciel Samorządu
Uczniowskiego). Wezmą pod uwagę:

a) poprawność czytania (0-2pkt)
b) dykcję (0-2pkt)
c) interpretację (0-3pkt)
d) wykorzystanie czasu (0-1pkt)

Karta ewaluacji projektu:
Przeanalizuj pytania zamieszczone w ankiecie i zaznacz odpowiedź na skali punktowej:

1. Czy temat projektu odpowiadał twoim zainteresowaniom?
0-1-2-3-4-5-6
2. Czy czas przeznaczony na realizację projektu był wystarczający i w pełni wykorzystany?
0-1-2-3-4-5-6
3. Czy udział w projekcie poszerzył twoją wiedzę?
0-1-2-3-4-5-6
4. Czy czas konsultacji z opiekunem projektu zaspokajał twoje potrzeby w tym zakresie?
0-1-2-3-4-5-6
5.Oceń współpracę pomiędzy członkami twojej grupy?
0-1-2-3-4-5-6
6.Czy podoba ci się praca metodą projektów?
0-1-2-3-4-5-6
7.Czy system oceny punktowej jest dla ciebie sprawiedliwy?
0-1-2-3-4-5-6

Wnioski:
Realizacja projektu w proponowanej formie jest możliwością poszerzenia wiedzy na temat
literatury dziecięcej i młodzieżowej. Przyczyni się do bardziej świadomego dokonywania
wyboru tekstów literackich. Przygotowane katalogi będą atrakcyjną pomocą dla wszystkich
„zagubionych” czytelników i pomogą w wyborze książki - stanowią przez to cenną pomoc dla
samego bibliotekarza, który skonfrontuje swoją wiedzę o literaturze młodzieżowej z
preferencjami współczesnych uczniów.
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