
                PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

Po powrocie do szkoły, w drugim semestrze roku szkolnego 

2020/2021 uczniowie klas pierwszych i drugich przystąpili do 

„Pasowania na czytelnika”, z zachowaniem zasad sanitarnych. 

Celem uroczystości było: 

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. 

2. Utrwalenie pojęć: biblioteka, bibliotekarka, księgarnia,. 

3. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania książek. 

4. Zachęcanie do wypożyczania książek. 

 

1. Powitanie. 

 

Dzień ten w sercach Wam zostanie,  

bo dziś będzie pasowanie. 

Witamy wszystkich gości 

na naszej uroczystości. 

 

2. Rozwiązanie zagadek. 

 

Na początek zagadka. 

Dziesięć liter ma to słowo, 

a na końcu jest w nim „teka”. 

Książki tam na was czekają, 

to miejsce to... (biblioteka). 

 

Kto ma na półkach 

książek bez liku? 

I dba o książki 

i czytelników? (bibliotekarz) 

 

Sklep, w którym na ladzie, 

sprzedawczyni kładzie: 

coś, co jest smutne albo zabawne, 

coś, co jest w twardy karton oprawne, 

coś, co barwami oko ucieszy, 

czegoś nauczy albo rozśmieszy? (księgarnia) 

 

 



 

 

 

3. Rozmowa na temat książek, ich autorów. 

 

4. Słuchanie wiersza J. Huszczy pt. „Skarga książki”.  

Książka: 

Jestem książką z dużej szafy. 

Wszyscy mówią, żem ciekawa, 

więc mnie ciągle ktoś pożycza, 

lecz nie cieszy mnie ta sława. 

Miałam papier bielusieńki, 

ślady na nim Florka ręki. 

Pozaginał Jaś mi rogi, 

Julek na mnie kładł pierogi. 

Krzyś, ze swym zwyczajem zgodnie, 

trzymał mnie aż trzy tygodnie. 

Narysował na okładce 

Staś diabełka, małpkę w klatce. 

Anka, Władka siostra mała, 

ta mi kartki wyrywała. 

Cóż mi z tego, żem ciekawa, 

dłużej żyć tak nie potrafię. 

Nie będziecie mnie szanować, 

to się zamknę na klucz w szafie! 

A przecież, drodzy przyjaciele, do szczęścia trzeba nam niewiele:  
jakaś półeczka czy szuflada świetnie się dla nas właśnie nada.  
Kącik bezpieczny, czysty suchy, by nie dosięgły nas maluchy… 
 
 

 

 

 



5. Ruchowa interpretacja wiersza „Książeczka” K. Pac – Gajewskiej. 

 

W książeczce płynie rzeczka, (wykonanie rękami ruchu fal) 

w książeczce szumi las. (naśladowanie kołyszących się drzew) 

W prześlicznych tych książeczkach 

tysiące przygód masz. (naśladowanie oglądania książki) 

Książeczka cię powiedzie (marsz) 

na strome szczyty skał, (składanie rąk nad głową) 

z niej możesz się dowiedzieć, 

gdzie niedźwiedź zimą spał. (ułożenie głowy na rękach, jak do snu) 

Jak świerszczyk grał na skrzypcach, (naśladowanie gry na skrzypcach) 

jak morzem płynął śledź, (wysunięcie rąk do przodu) 

i co robiła Wikcia, (wzruszenie ramion) 

by same piątki mieć. (pokazanie całej dłoni) 

Lecz chroń i szanuj książki (grożenie palcem) 

i kartek nie drzyj też, 

wpierw dobrze umyj rączki, (naśladowanie mycia rąk) 

a potem książki bierz. (ruch rozkładania książki) 

6. Wysłuchanie „Prośby książki”. 

Książka: 

 

• Nie pisz i nie rysuj tuszem na mych kartkach, bowiem wkrótce będę prawie nic niewarta. 

• Nie zaginaj rogów, używaj zakładki, na półce mnie stawiaj, dbaj o me okładki. 

• Gdy się ze starości zacznę rozlatywać, spróbuj mnie naprawić, posklejać, pozszywać. 

• Nie czytaj, gdy jadasz, nie brudź mnie rękami, to ci będę służyć całymi latami.  

 

7. Złożenie „Przyrzeczenia małego czytelnika”.  

Obietnica 

My uczniowie pierwszej (drugiej) klasy, 

tobie książko przyrzekamy, 

że szanować cię będziemy, 

krzywdy zrobić ci nie damy. 

Obowiązków czytelnika 

przestrzegać będziemy pilnie 

i z twych rad, z twych mądrości 

korzystać od dziś usilnie! 

Przyrzekamy! 

 

8. Pasowanie dzieci na czytelników. 

 Pani bibliotekarka wręcza pamiątkowy dyplom, regulamin biblioteki, zagadki oraz zakładki do książki. 

9. Indywidualne wypożyczanie książki w bibliotece szkolnej. 

 

 

 



Terminarz uroczystości: 

21.01.- klasa II A, wych. p. Agnieszka Pająk i p. Agnieszka Ostrowska, 

23 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Zaczarowana zagroda”; autor: 

Alina i Czesław Centkiewiczowie. 

26.01.-klasa I A, wych. p. Anna Gudwiłowicz-Pomarańska 

 ( w zastępstwie p. Brygida Lechojda),  

22 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Kto z was chciałby rozweselić 

pechowego nosorożca?”; autor: Leszek Kołakowski. 

27.01.-klasa II B, wych. p. Małgorzata Kozak, 

25 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Asiunia”; 

autor: Joanna Papuzińska. 

28.01.-klasa I B, wych. p. Brygida Lechojda i p. Agnieszka Goszczyńska, 

22 uczniów/czytelników wypożyczyło książkę: „Jak Wojtek został strażakiem?”; 

autor: Czesław Janczarski. 

Wszystkim nowo przyjętym Czytelnikom szkolnej biblioteki, ich Wychowawcom 

i Rodzicom gratuluję i życzę wielu niesamowitych wrażeń i radości z „podróży” 

w nieznane tajniki książek. 

                                                 Bibliotekarka: Sławomira Kowalczuk 

 

 
„Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca.” 

Kornel Makuszyński 

 



 

 
 

 

 

 

 


