PLAN NOCY Z KSIĄŻKĄ W PUBLICZNEJ
KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.ŚW.
STANISŁAWA KOSTKI W SZCZECINIE
SKIEROWANY DLA UCZNIÓW KLASY VIII SP
ORAZ III GIMNAZJUM- 23.11.2018
1.Rozpoczęcie –godzina 19:00
2.Wprowadzenie do tematu „ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ.”
Rozmowa, dyskusja o Niepodległej Polsce.
3. LIST DO SAMYCH SIEBIE- napisane listu do samych siebie –
tylko starszych o rok. Prośba o napisanie listu o tym czego pragną,
jakie mają marzenia, jacy chcieliby być za rok i co chcieliby osiągnąć
– na różnych polach życiowych: rodzinnym, towarzyskim, szkolnym
itd. Włożenie listów do kopert, zaklejenie i zaadresowanie je własnym
adresem. Włożenie wszystkich listów do pudełka i napisanie na nim
datę wysłania – ten sam dzień, dokładnie za rok. Zaznaczenie też tej
daty w kalendarzu, żeby nie zapomnieć wysłać listów i nie zawieść
uczestników. Rok później w skrzynkach na listy czekać będzie na nich
ciekawa przesyłka z przeszłości.
4. FLIRT Z NIEPODLEGŁĄ to 28 kart i 280 zdań — cytatów z
utworów wydanych w Polsce ok. 1918 r. oraz czytanych wówczas (i
dziś) wierszy patriotycznych.
Jak flirtować z literaturą? Rozdanie kart wszystkim uczestnikom
spotkania. Każdy wybiera jeden cytat ze swojej karty i przekazuje ją
wybranej osobie, podając numer. W odpowiedzi otrzymuje tę samą
lub inną kartę ze wskazaniem numeru odpowiedzi. W ten sposób
nawiązujemy i rozwijamy relacje ze sobą nawzajem i z literaturą.
5. „WYŚCIG” NA OKŁADANIE KSIĄŻEK- podział uczestników
na grupy dwuosobowe, zaprezentowanie jak powinno się to
poprawnie robić, udostępnienie niezbędnych materiałów do okładania
książek (specjalna folia, nożyczki, linijki).

6. KRYMINALNY WIECZÓR czyli wybierzemy się w tajemniczą
podróż do świata kryminałów; głośne czytanie kryminalnych
fragmentów, interesujące rozmowy o ulubionych tytułach, wybór
najlepszego kryminału, odgadywanie tytułów.
7. KAPSUŁA PAMIĘCI
Ludzie zbierają przedmioty codziennego użytku, publikacje
charakterystyczne dla czasów w których żyją i umieszczają je w
szczelnie zamkniętej kapsule, którą należy odkopać za 100 lat. Nasza
akcja będzie polegała na wyborze książki do kapsuły pamięci.
Włożymy ją do pudła i zakopiemy wspólnie w ogrodzie/na
dziedzińcu przy bibliotece. Dlaczego właśnie ten tytuł? Czy za 100 lat
będą czytane tradycyjne książki? Dołączymy też pocztówkę z
najlepszymi życzeniami dla potomnych. Czego życzycie ludziom
żyjącym za 100 lat? Czego dowiedzą się o was przyszli mieszkańcy
waszej miejscowości? Czego wy dowiedzieliście się o was samych?
8. Integrujące gry grupowe np. „Kocham Cię Polsko”, „Quiz
lekturowy”.
9.Kolacja.
10. Wspólne oglądanie filmu pt .:”Katyń”.
11. Przygotowywanie się do snu, rano około godziny 8:00
zakończenie spotkania i rozjechanie się do domów.

