
 

       Projekt edukacyjny 

 

„Książka od Świętego Mikołaja” 

 czyli magiczne  

Święta Bożego Narodzenia  

z biblioteką szkolną 

 

 

 

Cele: 

- rozwijanie funkcjonalności biblioteki jako instytucji działającej na rzecz integracji 

społecznej nauczycieli, rodziców i uczniów 

- rozwój czytelnictwa i popularyzacja jego zalet 

- podniesienie kompetencji czytelniczych, a przede wszystkim czytania ze 

zrozumieniem 

- kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia 

- kształtowanie pozytywnych postaw, rozwijanie empatii, nauka życzliwości  

i odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka 

 

 

 



 

 

             Opracowanie projektu: 

                      Koordynator: Laura Sienkiewicz 

                                        Członkowie zespołu: Grażyna Zalewska  

                                                                       Anna Łukaszewska 

                                                                   Natalia Dreger 

                                                                       Dorota Dorozińska 

                                                                                       Aleksandra Gąska-Bruździak 

                                                                 Teresa Żelazna      

 

 

 

REALIZATORZY: społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr  2  

                             im. Michała Kajki w Nidzicy 

 

 Daty wskazują termin wykonania zadania przez wyznaczoną klasę. 

 Nagrodą będzie słodki upominek dla każdego uczestnika projektu. 

 

 

Lp. Data Zadanie Osoba 

odpowiedzialna 

Uwagi 

1. 1.12.2022r. Udział w akcji charytatywnej 

mającej na celu zbiórkę 

środków na przygotowanie 

świątecznej niespodzianki dla 

emerytowanego nauczyciela 

Szkoły Podstawowej Nr 2, 

który brał udział w odbudowie 

powojennej Nidzicy oraz był 

kl. 3a  

A. Łukaszewska 

kl. 6b  

T. Żelazna 

Samorząd 

Uczniowski 

L. Sienkiewicz 

G. Zalewska 

A. Gąska - 

Proszę przekazać 

uczniom, że będzie 

możliwość zakupu 

ciasta oraz 

uczestnictwa  

w loterii fantowej. 



kreatorem nidzickiej oświaty. 

 

Bruździak 

2. 2.12.2022r. Przygotowanie wystawy „Święta 

Bożego Narodzenia na okładce”. 

Wypożycz książkę w bibliotece 

szkolnej o tematyce 

bożonarodzeniowej, którą 

skróci okres oczekiwania na 

Święta Bożego Narodzenia. 

 

G. Zalewska 

L. Sienkiewicz 

Wejście do szkoły. 

3. 3.12.2022r. Przygotuj czapkę Mikołaja, 

którą wykorzystasz 6 grudnia, 

aby nie być odpytywanym w 

szkole. 

Wszyscy 

uczniowie 

Wykonane czapki 

zakładamy lub 

przypinamy do 

ubrania 6 grudnia. 

4. 4.12.2022r. Pamiętaj o czytaniu książki, 

którą  wypożyczyłeś w 

bibliotece szkolnej. 

Wszyscy 

uczniowie 
 

5. 5.12.2022r. Wyczyść starannie buty… 

Pamiętaj! O północy będzie 

chodził MIKOŁAJ!!! 

Wszyscy 

uczniowie, 

Nauczyciele, 

Pracownicy 

administracji i 

obsługi 

Grzeczne dzieci  

i grzeczni dorośli. 

6. 6.12.2022r. Akcja czytelnicza „Mikołaj puka 

do drzwi” w oddziałach 

przedszkolnych i klasa 1-3. 

Samorząd 

Uczniowski 

L. Sienkiewicz 

G. Zalewska 

A. Urbanowska 

D. Kosińska 

A. Kawecka  

K. Florek 

A. Łukaszewska 

M. Burska 

A. Wołojewicz 

J. Kawecka 

J. Skibińska 

B. Ziomek 

E. Rzepczyńska 

Dorośli czytają 

dzieciom bajki  

o tematyce 

mikołajowej. 

Uczniowie wykonują 

ilustrację do bajek i 

przygotowują 

wystawę plastyczną 

w swoich klasach. 
Zdjęcia – L.Sienkiewicz 

Osoby, zaproszone 

do czytania 

dzieciom: 

2 lekcja 

3-latki – pielęgniarka 

I. Barańska 

4-latki – E. Kujawska 

0A – J. Wiśniewska 

0B – wicedyrektor  

P. Kościjańczuk 

0C – I. Kamińska 

3 lekcja 

1a – W. Płatek 

1b – Ks. A. Midura 



2a – A. Pyracka 

2b – N. Dreger 

3a – dyrektor  

M. Nachtygal 

3b – G. Zalewska 

7. 7.12.2022r. Wykonaj zakładkę do książki 

związanej ze Świętami Bożego 

Narodzenia. 

kl. 2a  

A. Kawecka 
Wykonane prace 

należy dostarczyć do 

biblioteki szkolnej 

całą klasą wraz  

z wychowawcą  

w celu odebrania 

słodkiego upominku 

oraz zrobienia 

pamiątkowych zdjęć.  

8.  8.12.2022r.  Napisz list do Świętego 

Mikołaja, koniecznie zaadresuj 

kopertę. 

kl. 3a 

A. Łukaszewska 

N. Dreger 

kl. 3b 

M. Burska 

Wykonane prace 

dostarczcie do 

biblioteki szkolnej, 

gdzie będzie 

znajdowała się 

skrzynka na listy. 

Listy przynosi cała 

klasa wraz  

z wychowawcą.  

Uczniowie zostaną 

obdarowani  słodkim 

upominkiem. Zrobimy 

pamiątkowe zdjęcie. 

9. 9.12.2022r. Zrób ozdobę choinkową, którą 

zawiesisz na klasowej choince. 

kl. 2b 

K. Florek 

Wykonaj pamiątkowe 

zdjęcie całej klasy 

wraz z wychowawcą 

na tle choinki i wyślij 

na adres e-mail: 

biblioteka.sp2@o2.pl 

Wszyscy uczniowie 

zostaną obdarowani 

słodkimi upominkami. 

10. 10.12.2022r. Przygotuj świąteczne życzenia 

dla najbliższych. 

Wszyscy 

uczniowie 
 

11. 11.12.2022r. Porozmawiaj z dziadkami lub 

rodzicami o tym jak obchodzili 

Święta Bożego Narodzenia 

będąc jeszcze dziećmi. 

Wszyscy 

uczniowie 
Wspólnie obejrzyjcie 

rodzinne albumy. 

12. 12.12.2022r. Przygotuj przepis na pierniczki 

bożonarodzeniowe 

Kl. 8d 

B. Olszewska 

Wykonaj plakat 

promujący 

najpyszniejsze 

pierniczki. Pamiętaj! 

Na plakacie musisz 

zamieścić przepis.  

Pracę należy 

dostarczyć do 



biblioteki szkolnej 

całą klasą wraz  

z wychowawcą  

w celu odebrania 

słodkiego upominku 

oraz zrobienia 

pamiątkowych zdjęć. 

13. 13.12.2022r. Wykonaj portret Św. Mikołaja kl.1a 

A. Urbanowska 

kl.1b 

D. Kosińska 

Wykonane prace 

należy dostarczyć do 

biblioteki szkolnej 

całą klasą wraz  

z wychowawcą  

w celu odebrania 

słodkiego upominku 

oraz zrobienia 

pamiątkowych zdjęć. 

14. 14.12.2022r. Stwórz Katalog Wigilijnych 

Potraw. 

kl.7a 

J. Bąkowska 

Katalog należy wykonać 

w formie plakatu na 

brystolu. 

Wykonaną pracę 

dostarczcie do 

biblioteki szkolnej całą 

klasą wraz  

z wychowawcą  

w celu odebrania 

słodkiego upominku oraz 

zrobienia pamiątkowych 

zdjęć. 

15. 15.12.2022r. Przygotuj przepis na ulubioną, 

tradycyjną potrawę wigilijną. 

Skompletujcie klasową 

„Wigilijną Księgę Kucharską” 

kl.8a 

B. Warecka 

kl.8b 

E. Jakubowska 

 

Wykonane prace 

należy dostarczyć do 

biblioteki szkolnej 

całą klasą wraz  

z wychowawcą  

w celu odebrania 

słodkiego upominku 

oraz zrobienia 

pamiątkowych zdjęć. 

16. 16.12.2022r. Ułóż wierszyk związany z Magią 

Świąt Bożego Narodzenia 

kl. 4b 

M. Kaszubska 

A. Gąska - 

Bruździak 

Wiersze prześlij na 

adres e-mail: 

biblioteka.sp2@o2.pl 

Wszyscy uczniowie 

zostaną obdarowani 

słodkimi upominkami. 

17. 17.12.2022r. Posprzątaj swój pokój! 

Święta tuż, tuż…!!! 

Wszyscy 

uczniowie 
 

18. 18.12.2022r. Jaka jest Twoja ulubiona 

kolęda? Znajdź jej tekst w 

Internecie i sprawdź czy ją 

znasz? Zaśpiewasz ją w czasie 

Wigilii klasowej. 

Wszyscy 

uczniowie 
 



19. 19.12.2022r. Sprawdź co to jest 

podłaźniczka? Wykonajcie 

pracę, a następnie wywieście w 

dowolnym miejscu na terenie 

szkoły. 

4a 

J. Marcjanik 
Cała klasa wykonuje 

tylko jedną pracę. 

Wykonaj pamiątkowe 

zdjęcie całej klasy 

wraz z wychowawcą 

na tle podłaźniczki  

i wyślij na adres  

e-mail: 

biblioteka.sp2@o2.pl 

Wszyscy uczniowie 

zostaną obdarowani 

słodkimi upominkami. 

 

20. 20.12.2022r. Przygotuj kartkę świąteczną z 

życzeniami w określonym 

języku. 

kl. 5a 

B. Waśniewska 

kl. 5b 

M. Podolska-

Maculewicz 

kl. 8c 

S. Bublijewska 

Klasa 5a 

przygotowuje 

życzenia w języku 

polskim i niemieckim. 

Klasa 5b 

przygotowuje 

życzenia w języku 

polskim i angielskim. 

Klasa 8c 

przygotowuje 

życzenia w języku 

rosyjskim, ukraińskim 

i polskim.  

Wykonane prace 

należy dostarczyć do 

biblioteki szkolnej 

całą klasą wraz  

z wychowawcą  

w celu odebrania 

słodkiego upominku 

oraz zrobienia 

pamiątkowych zdjęć. 

21. 21.12.2022r. Wykonaj katalog „Tradycje 

Świąt Bożego Narodzenia” 

kl. 6a 

B. Kaczmarczyk 

Katalog należy 

wykonać w formie 

plakatu na brystolu. 

Wykonaną pracę 

dostarczcie do 

biblioteki szkolnej 

całą klasą wraz  

z wychowawcą  

w celu odebrania 

słodkiego upominku 

oraz zrobienia 

pamiątkowych zdjęć. 

 

22. 22.12.2022r. Śpiewanie kolęd w czasie Wigilii 

szkolnych. 

klasy 1-8  

Wychowawcy  

Nagraj krótki filmik  

i wyślij na adres  



e-mail: 

biblioteka.sp2@o2.pl 

23. 23.12.2022r. Pomóż rodzicom w 

przygotowaniach do Świąt 

Bożego Narodzenia. 

Wszyscy 

uczniowie 
 

24. 24.12.2022r. Powiedz komuś bliskiemu coś 

miłego i ciesz się prezentami!!! 

Wszyscy 

uczniowie 
 

                          

WESOŁYCH ŚWIĄT !!! 

Ho! Ho! Ho! 


