
PROGRAM obchodów 

Światowego Dnia Głośnego Czytania 

w ZSP nr 1 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie  
 
 

W tym dniu ( po wstępnej pogadance na temat WRAD sterowanej pytaniami szkolnego organizatora tych 

obchodów): 

 

1. sprawozdania łączników klasowych z tegorocznego odliczania do 24 lutego, 2016 r. (jakie różne 

propozycje z przewodnika po działaniach na obchody Światowego Dnia Głośnego Czytania zostały 

podjęte i zrealizowane w szkole lub w domu). 

2. głośne czytanie przez szkolnych ambasadorów głośnego czytania, którzy zaprezentują nam 

fragmenty książek (w tym własnych utworów) czytanych podczas imprez klasowych, domowych, 

lub kół zainteresowań w ramach podjętego WYZWANIA 7 MOCY ODLICZANIA do 24 lutego. 

Każdemu czytaniu towarzyszyć będzie dyskusja wg przygotowanych pkt. do dyskusji. Na 

zakończenie odbędzie się plebiscyt na najlepszego ambasadora głośnego czytania 2016. 

 

3. Wystawy:   „Z historii obchodów WRAD w naszej szkole od 2011-20015 włącznie”, 

         „24 lutego 2016 ŚWIATOWY DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA” 

         „Nowości książkowe” -książki zakupione w ramach programu:  

                    KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ 
 

( Będzie możliwość wypożyczenia wystawionych nowości książkowych jeszcze tego samego dla wszystkich uczestników WRAD) 
 

   „Specjalne raporty organizatora światowych obchodów WRAD” 

 

4. relacje wideo: „Z historii obchodów WRAD na świecie” 

5. Przedstawienie dla społeczności czytelników WRAD pt. „Z książką na wesoło”  
 

6. Wręczenie nagród zwycięzcom plebiscytu na najlepszego ambasadora głośnego czytania 2016 

(nagrody-dyplomy) oraz laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach obchodów Światowego 

Dnia Głośnego Czytania ( nagrody książkowe):  
 

- Konkursu wiedzy, „Co wiesz o WRAD" 

- Konkursu na recenzję książki, wiersz 

- Konkursu „Omnibus Biblioteczny 2016” 

 

7. List do Rodziców (odczytanie i przekazanie listu w ramach realizacji programu rządowego: 

Książki naszych marzeń) 

 

8. Wolne wnioski po spotkaniu ( dot. propozycji realizacji szkolnych obchodów Światowego Dnia 

Głośnego Czytania w przyszłym roku szkolnym) 

 

9. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Głośnego Czytania  

10.  Dokumentacja fotograficzna wydarzenia -wspólna fotka uczestników szkolnych obchodów 

Światowego Dnia Głośnego Czytania 2016. 



 
 

 

Organizator obchodów Światowego Dnia Głośnego Czytania, jakim jest organizacja LitWorld, wierzy, że 

słowa mają moc zmieniać światy (z ang. „Words Change Worlds”).  Liczymy na to, że przyłączając się do 

obchodów zechcecie  wspomóc choćby najskromniejszą dotacją ww. organizację non profit, która prężnie i 

z miłością działa na rzecz rozwoju globalnej umiejętności czytania i pisania. Głosi przy tym hasło, że prawo 

do posiadania tej umiejętności należy nie tylko do „grupy szczęśliwców”, ale do wszystkich ludzi na 

całym świecie, również tych najbiedniejszych!  

 
Darowizny na rzecz tej kampanii można dokonać w każdej chwili ( jak również 24 lutego podczas naszego szkolnego spotkania) 
na stronie internetowej pod adresem litworld.org lub dokonując wpłaty na adres:   LitWorld, 222 Broadway, 19th floor, New 
York, NY 10038. 

 

 

24 II 2016 r. 
Światowy Dzień Głośnego Czytania  

(WORLD READ ALOUD DAY) 
 

 

 


