
PROGRAM obchodów 

Światowego Dnia Głośnego Czytania 2018  

(WRAD 2018) 

w SP nr 6 im. ks. dra Bernarda Sychty w Kościerzynie  
 

 

1. Wprowadzenie do obchodów WRAD z wykorzystaniem prezentacji 

przygotowanej przez organizatora szkolnych obchodów (cele, QUIZ dot. 

historii i dnia dzisiejszego WRAD). 

2. Głośne czytanie (metodą 7 MOCY) fragmentów książek: Harry Potter i kamień 

filozoficzny w jej 20 rocznicę, Magiczne drzewo. Czerwone krzesło oraz 120 

przygód Koziołka Matołka (z myślą o najmłodszych uczestnikach WRAD). 

3. Plebiscyt na najlepszego ambasadora głośnego czytania. 

4. Feryjne wypożyczanie nowości książkowych zakupionych w ramach NPRCz. 

5. Seans filmowy z 2-płytową edycją specjalną (z akcentem na płytę 2: TWORZENIE 

ŚWIATA HARRY’EGO POTTERA). 

6. Stanowisko z kolorowankami: HARRY POTTER -MAGICZNE MIEJSCA I POSTACIE, 

PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA, ZAKŁADKI-KOLOROWANKI WRAD. 

7. Plebiscyt na najpiękniejszą kolorowankę z ww. wymienionych.                              
 

8. Wręczenie symbolicznych nagród zwycięzcom plebiscytu na najlepszego 

ambasadora głośnego czytania 2018, autorom najpiękniejszych kolorowanek, oraz 

zwycięzcom Quizu dot. WRAD. 

9. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Głośnego 

Czytania.  

10. Dokumentacja fotograficzna wydarzenia. 

Obchodom towarzyszyć będą wystawy i wystawki (tematyczne i książkowe) oraz 

raporty(do wglądu) dot. obchodów Światowych Dni Głośnego Czytania (raporty 

szkolnego organizatora z lat 2011-2017, specjalne raporty organizatora światowych 

obchodów-LitWorld Annual Report 2012 (2013, 2014 i 2015). 



 

 

 

 
 
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!  
 

A czytanie na głos jest naprawdę ważne! Codzienne czytanie dzieciom na głos sprawia, że 
wyprzedzają one o rok dzieci, którym się nie czyta, niezależnie od dochodów rodziców, poziomu 
wykształcenia czy kręgu kulturowego. (Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych, Melbourne )  
 

 
 
Darowizny na rzecz tej kampanii można dokonać w każdej chwili na stronie internetowej pod adresem 
litworld.org lub dokonując wpłaty na adres: LitWorld, 222 Broadway, 19 th floor, New York, NY 
10038. 
 
 

 

 
 

 

 


