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Wyzwanie czytelnicze "Lato z książką"  

"Wyzwanie czytelnicze „Lato z książką” jest działaniem koordynowanym przez 

biblioteki publiczne w Kownie, Kłajpedzie, Szawlach, Poniewieżu i Wilnie oraz 

Litewską Bibliotekę dla Niewidomych. Akcja „Lato z książką” jest organizowana przez 

Stowarzyszenie Rejonowych Bibliotek Publicznych, Stowarzyszenie Litewskich 

Miejskich Bibliotek Publicznych oraz Litewskie Ministerstwo Kultury. 

Cel 

 Zwiększenie liczby osób czytających beletrystykę i literaturę faktu. 

Cele szczegółowe: 

 1. Rozwijanie pozytywnej motywacji do czytania. 

2. Stworzenie środowisk, promujących czytanie i zapewniające jego dostępność. 

3. Zwiększenie umiejętności czytelniczej uczniów. 

Wprowadzenie 

Właśnie - Czy zauważyłeś, jak popularne są wyzwania?  

Przejść dziesięć tysięcy kroków każdego dnia, napisać trzy powody 

do polubienia każdego wieczoru, nauczyć się stu słów z nowego języka każdego 

tygodnia, przebiec maraton na wiosnę... Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać. 

Wyzwania motywują do działania, do uczenia się czegoś nowego, do sprawdzania 

swoich możliwości, do odkrywania nowych smaków. To samo można powiedzieć 

o wyzwaniach czytelniczych, które łączy wspólny cel: odkrywanie, częstsze sięganie 

po książkę, poszerzanie horyzontów. 

Uczniowie zapoznają się z akcją i są zachęcani do udziału. 

Co roku publikowane są zadania wyzwania. 

Zadania w 2021 roku: 

1. Przeczytaj książkę detektywistyczną. 

2. Przeczytaj książkę o tytule co najmniej 4 słów. 

3. Przeczytaj książkę, która zdobyła nagrodę literacką. 

4. Przeczytaj książkę wydaną w ostatnim tysiącleciu. 

5. Przeczytaj zabawną książkę. 
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Metody, techniki i narzędzia 

Prezentacja nagród, które otrzymamy po wykonaniu wszystkich zadań. 

Biblioteka szkolna jest zarejestrowana jako uczestnik. 

Uczniowie, którzy zaakceptują wyzwanie, są rejestrowani. 

Bibliotekarz pomaga wybrać książki do wykonania wyzwania. 

Książki są czytane latem zgodnie z wyzwaniem. 

Robimy zdjęcia z książkami, które czytamy w pięknym letnim otoczeniu i wysyłamy 

je do bibliotekarza. 

Jesienią wybieramy najbardziej artystyczne zdjęcia. 

Rozmawiamy o tym, jak udało nam się pokonać wyzwanie. 

Ci, którzy ukończą wyzwanie, otrzymują dyplom, nagrodę i słodki prezent 

od bibliotekarza. 

Ci, którzy nie ukończyli wyzwania, otrzymują dyplom, który potwierdza, że wzięli 

udział w wyzwaniu, ale troszeczkę im zabrakło. 

Publikujemy zdjęcia z dyplomami i nagrodami. 

Organizowana jest wystawa, aby pokazać, jak dzieci radziły sobie w czytaniug. 

 

 



4 
 

 

 

`   

 

 

 



5 
 

 


