
Akcja Czytam sobie. Pierwsza klasa! W naszej szkole! 

 

 

 

 

Już wkrótce uczniowie klasy 1b Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku 

Maz. – ucieszą się z wyprawek czytelniczych. 

Klasa zakwalifikowała się bowiem do akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” 

realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo 

HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się. 

Akcja Czytam sobie. Pierwsza klasa! skierowana jest do uczniów 

i uczennic klas pierwszych szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Ma 

na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać że czas z 

książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy. 

Seria „Czytam sobie” to zestaw książek, które pomagają w nauce czytania. Seria 

została podzielona na trzy poziomy: „Poziom 1 – składam słowa”, „Poziom 2 – 

składam zdania” i „Poziom 3 – połykam strony”. 

Dzięki książeczkom dziecko nie tylko rozwija swoją wyobraźnię i poprawia 

myślenie, ale też buduje poczucie wartości i pewność siebie. 

Klasa 1B otrzymała 25 egzemplarzy książek z serii „Czytam sobie”, które zasilą 

klasową biblioteczkę oraz otrzymała także liczne gadżety i pomoce dydaktyczne. 



Rodzice otrzymają poradnik: “Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą 

u swoich dzieci”. 

W oparciu o otrzymane dary wychowawca zorganizuje cykl zajęć i lekcji 

promujących czytelnictwo wśród najmłodszych. 

Cieszymy się, że dzięki udziałowi w programie będziemy mieli klasę uczniów, 

którzy kochają książki. 

 

Czytanie to podstawowa umiejętność, która ma wpływ na: 

 sukcesy w szkole i poza nią, 

 rozumienie otaczającego świata, 

 pozytywne relacje z rówieśnikami. 

Celem działań jest budowanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy 

i aktywności wokół książek. 

Zachęcamy rodziców do aktywnej współpracy, wsparcia różnorodnych 

działań. Wspólnie sprawimy, by czas spędzony z książką  przyniósł  jak najlepsze 

korzyści dla  wszechstronnego rozwoju  dziecka. Mamy nadzieję, że dla 

wszystkich pierwszaków będzie to fascynująca podróż do krainy literatury i w 

przyszłości chętnie będą czytać książki. 

 

Zapraszamy do wspólnej pracy i zabawy! 

Więcej na stronie: CzytamSobie.pl 

 

  

https://czytamsobie.pl/


  

 



 

 

 



 

Na uczniów w klasie czeka taka niespodzianka! 
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