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10.02.2021 r. (środa)  w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych  

na czytelników biblioteki szkolnej. Celem tej uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania  

z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania. Zanim doszło  

do oficjalnego przyjęcia uczniów w poczet czytelników dzieci :  

- zostały zapoznane z zasadami udostępniania księgozbioru, regulaminem wypożyczalni i czytelni, 

- dowiedziały się czym oprócz wypożyczania zajmuje się biblioteka szkolna, co odróżnia ją np. od księgarni, 

-  mając do wyboru kilka egzemplarzy książek, rozpoznawały tę z biblioteki szkolnej zwracając uwagę  

na oznakowanie ( numer książki, pieczątkę, kod kreskowy),  

- rozwiązywały krzyżówkę i  zagadki związane z biblioteką oraz książką,  

- dowiedziały się czego nie można robić i jak muszą postępować z książkami, by ich nie zniszczyć, 

- samodzielnie redagowały życzenia i prośby książki np. Myj ręce, zanim zaczniesz mnie czytać 

Pod koniec zajęć dzieci odpowiedziały na 10 pytań dotyczących treści poruszanych na lekcji, zdając bardzo 

dobrze egzamin na wzorowego czytelnika i złożyły uroczystą obietnicę, że zawsze będą  czytać i szanować 

książki, a Pani Wicedyrektor Teresa Chodnik- Bigaj dokonała uroczystego pasowania na czytelnika  

Wielką Księgą Złotych Bajek. Następnie już jako pełnoprawni czytelnicy biblioteki szkolnej uczniowie 

otrzymali pamiątkowe dyplomy Pasowania na czytelnika oraz wyprawkę czytelniczą, przygotowaną przez 

Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest rozwój czytelnictwa.  

Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W skład wyprawki czytelniczej weszły :  

- Książka Pierwsze abecadło ( to antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych m.in.  

M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, D. Terakowskiej, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony 

Chmielewskiewj 

-Broszura Książką połączeni, czyli uczymy się  czytać razem , która jest poradnikiem dla rodziców 

 i opiekunów  podpowiadającym w jaki sposób wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem 

pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami książek,  

- Plakat Kreatywny alfabet - z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania. 

 



Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem oraz próbą zaśpiewania piosenki pt.  Mała książka wielki człowiek 

również będącą częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek” skierowanej  

do dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli, mającą zachęcić do odwiedzania bibliotek i codziennego 

czytania z dzieckiem.  

 

Mała książka – wielki człowiek 

Kto żebrakiem a kto księciem jest 
i czy nagi bywa król  
kto magiczny znalazł miecz 
a kto księżyc ukraść mógł? 
 
kto po złote runo ruszył w świat?  
kto w krainie czarów żył? 
kto paproci znalazł kwiat? 
kto księżniczkę w wieży skrył? 
 
Ref : 
Mała książka wielki człowiek, 
który w niej odkryje skarb 
więc nie czekaj ruszaj w drogę 
po przygodę 
a litery wskażą szlak/ 2x 
 
ile planet jest a ile gwiazd 
i kto ziemię wprawił w ruch? 
czy ktoś umie cofnąć czas 
czy zaginął po nim słuch? 
 
Ref. : Mała książka wielki człowiek... 
 
Wyobraźni ogród kwitnie w tobie 
książki lepsze są niż sny 
mrok rozjaśnia wiedzy płomień 
biblioteki otwórz drzwi 
 
Ref : Mała książka wielki człowiek 
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 Życzę dzieciom z klasy 1a i 1b wspaniałych przygód w świecie książek.  

Mam nadzieję, że uczniowie tych klas będą częstymi gośćmi w naszej bibliotece                   
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