
Sprawozdanie z realizacji  innowacji pedagogicznej  
- „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III -

w klasach I-II i kole literacko-czytelniczym
w Szkole Podstawowej im. ppłk. St. Sienkiewicza w Milejowie

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” realizowano
w  czasie  zajęć  edukacji  wczesnoszkolnej,  klasy  I-II  i  na  zajęciach  koła  literacko-
czytelniczego.  Projekt realizowany był od 1 października 2019 r. do 15 czerwca 2020 r. (ze
względu na pandemię termin został  wydłużony). Zajęcia  odbywały się cyklicznie podczas
realizacji poszczególnych modułów. 

 W dobie  dzisiejszych  czasów,  gdzie  prym wiodą  gry  komputerowe  i  smartfony,
bardzo  ciężko  jest  zachęcić  dzieci  do  czytania  książek,  a  tym  bardziej  lektur.  Aby
zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania został wprowadzony do klas I- III
projekt  edukacyjny autorstwa Honoraty  Szaneckiej,  upowszechniający  czytelnictwo wśród
uczniów młodszych, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez
aktywną działalność edukacyjną. 

Poprzez zajęcia realizowano następujące cele:

 rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

 rozwijanie aktywności czytelniczej,

 doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

 zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

 integracja zespołu klasowego,

 współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i
zagranicznymi  szkołami  polonijnymi  poprzez  wspólną  wymianę  doświadczeń  na
stronie projektu.

W każdym z modułów wybrana była jedna lektura, do której wykonano co najmniej cztery
zadania.  Lektury były czytane przez nauczyciela  lub samodzielnie  przez uczniów, a także
przez  zaproszonych gości.  Po   zrealizowaniu   każdego modułu  nauczyciel  umieszczał  na
stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć i otrzymywał od autora projektu
potwierdzenie realizacji tego modułu. 

Tematyka  zajęć  w  klasie  I  (prow.  U.  Apanowicz)  realizowana  była  zgodnie  z
harmonogramem. Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

I  moduł  -  od  01.10.2019  r.  do  31.12.2019  r.  -  Fikuśne  lekturki  spod  chmurki  Pierwsza
przeczytana  lektura to  "Drzewo do samego nieba" Justyny Bednarek.  W wydrukowanym i
złożonym  w  całość  Lekturniku  uczniowie  wykonali  wszystkie  zadania.  Zaprojektowali  i
wykonali zakładki do książek dotyczące omawianej lektury. W klasie został zorganizowany
kącik czytelniczy i umieszczono w nim plakat projektu  zachęcający do przeczytania książki

"Drzewo do samego nieba" utrwalając przy okazji nazwy pór roku i ich charakterystyczne cechy .



Na jednym z zajęć  była  u nas  pani  dyrektor,  która przeczytała  nam kolejny  rozdział  lektury.

Dodatkowo uczniowie wykonali plastelinowe Czytusie oraz obejrzeli film o plastelinowym
ludziku.

II moduł - od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. - Zwierzęce lekturki spod chmurki 

Drugą  wybraną  lekturą  była  książka  Waldemara  Cichonia  "Cukierku,  ty  łobuzie",  gdzie
wspólnie  poznawaliśmy  przygody  wesołego  kotka  –  Cukierka.   Przygotowaliśmy  plakat
zachęcający  do przeczytania  lektury  "Cukierku,  ty  łobuzie",  który zawisł  w naszej  klasie.
Wypełniliśmy  również  "Lekturniki".  Dzieci  opisywały  i  rysowały  ulubioną  przygodę
Cukierka oraz samego bohatera. Uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej „Koty” w Mediatece
w Piotrkowie Tryb., gdzie zwrócono uwagę  na problemy związane z opieką nad zwierzętami
domowymi  (w  szczególności  psami  i  kotami),  poznaliśmy  pracę  weterynarza  i
uzmysłowiliśmy  sobie,  że  zwierzę  nie  jest  zabawką.  W  grupach  przygotowaliśmy  plakaty

zachęcające do przeczytania lektury "Cukierku, ty łobuzie" i zawiesiliśmy je przed naszą klasą.

Uczestniczyliśmy w zbiórce darów dla zwierząt ze schroniska w Piotrkowie Tryb.. Przynieśliśmy

karmę,  koce,  ręczniki  i  prześcieradła.   Pokolorowaliśmy portret  Cukierka i  zrobiliśmy z niego

zakładki do książek.

  III moduł – 01.03.2020 r. do 25.06.2020 r. - Polskie lekturki spod chmurki

Moduł  ten  był  realizowany  zdalnie,  ale  patrząc  i  słuchając  uczniów  bardzo  poważnie  i
odpowiedzialnie podeszli do pracy tym bardziej, że cały czas doskonalą umiejętności czytania
i recytacji pod bacznym okiem swoich rodziców. W ostatnim module poznaliśmy twórczość i
życiorys J. Brzechwy. Dzieci czytały i recytowały wiersze. Spośród przeczytanych wierszy
„Kaczka  Dziwaczka”  i  „ZOO”  dzieci  wybrały  sobie  głównego  bohatera,  wykonały  jego
portret,  plakat  i/lub  ilustrację  do  wiersza.  Dzieci  wywiązały  się  wzorowo i  kreatywnie  z
powierzonych  zadań.  Rozwiązywały  też  zabawne,  nietypowe  zadania  z  treścią  związane
tematycznie  z  czytanymi  wierszami.  Duże  znaczenie  przy  realizacji  tego  modułu  miało
wsparcie i zaangażowanie Rodziców, ponieważ był on realizowany w początkowym okresie
ogłoszonej pandemii.

Tematyka  zajęć  w  klasie  II  (prow.  M.  Leśniewska)  realizowana  była  zgodnie  z
harmonogramem. Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

I  moduł  -  od  01.10.2019r.  do  31.12.2019r.  -  Fikuśne  lekturki  spod  chmurki  Pierwsza
przeczytana lektura to "Niesamowite przygody 10 skarpetek - czterech prawych i 4 lewych"
Justyny Bednarek. W wydrukowanym i złożonym w całość Lekturniku uczniowie wykonali
wszystkie  zadania.  Zaprojektowali  i  wykonali  zakładki  do  książek  dotyczące  omawianej
lektury.  W  klasie  został  zorganizowany  kącik  czytelniczy  i  umieszczony  w  nim  plakat
Projektu. Dodatkowo uczniowie wykonali plastelinowe Czytusie oraz papierowe, kolorowe
skarpetki,  które zostały  zawieszone nad kącikiem czytelniczym.  Na zajęciach  pojawili  się
goście, którzy z wielką radością przyjęli zaproszenie od dzieci do czytania lektury. Była to
pani przedszkolanka, panie nauczycielki, pani bibliotekarka.



II moduł - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - Zwierzęce lekturki spod chmurki 

Drugą  wybraną  lekturą  była  książka  Toma  Justyniarskiego”Psie  troski",  gdzie  wspólnie
poznawaliśmy przygody pieska.  Przygotowaliśmy plakat zachęcający do przeczytania lektury
"Psie  troski",  który  zawisł  w  naszej  klasie.  Wypełniliśmy  również  "Lekturniki".  Dzieci
opisywały  i  rysowały  ulubioną  przygodę  przeczytana  w  książce  oraz  samego  bohatera.
Zapoznano uczniów z pracą  weterynarza. Zwrócono uwagę dzieci na problemy związane z
opieką  nad  domowymi  psami  i  kotami.  Po  poznaniu  pracy  weterynarza,  dzieci  same
stwierdziły, że zwierzęta to nie  zabawki. Zaproszeni goście czytali uczniom lekturę. Została
wykonana wystawka na temat czytanej lektury na korytarzu szkolnym.

III moduł - 01.03.2020r. do 30.05.2020r. - Polskie lekturki spod chmurki

Moduł  ten  był  realizowany  zdalnie  pod  okiem  swoich  rodziców.  W  ostatnim  module
poznaliśmy twórczość i życiorys J. Tuwima. Dzieci czytały i recytowały wiersze. Spośród
przeczytanych  wierszy  wybrały  ten,  który  najbardziej  im się  spodobał.  Wykonały  portret
autora,  sylwetę  głównego  bohatera,  plakaty  i  ilustracje  do  wierszy.  Zebrało  mnóstwo
dostępnych internetowo (i nie tylko)  informacji na temat samego Tuwima. Zdumiała mnie
obowiązkowość  oraz  kreatywność  uczniów  i  rodziców,  którzy  spędzając  czas  z  dziećmi
włączyli  się  do  wykonania  zadań.  Wsparcie  i  zaangażowanie  Rodziców  było  bezcenne,
ponieważ w obecnej sytuacji trudno by było wykonać wszystkie zadania.

Tematyka zajęć w ramach koła literacko-czytelniczego I (prow. A. Laczek) realizowana była
zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano zajęcia z trzech modułów:

I  moduł  -  od  01.10.2019r.  do  31.12.2019r.  -  Fikuśne  lekturki  spod  chmurki  Pierwsza
przeczytana lektura to "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren. W wydrukowanym i złożonym
w  całość  Lekturniku  uczniowie  wykonali  wszystkie  zadania.  Zaprojektowali  i  wykonali
zakładki  do  książek  dotyczące  omawianej  lektury.  Dużo  radości  uczestnikom  sprawiło
odrysowanie  konturu  jednego  z  bohaterów  książki  oraz  wspólne  wykonanie  makiety
przedstawiającą scenę - śpimy w stogu.

II moduł - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - Zwierzęce lekturki spod chmurki 

Drugą  wybraną  lekturą  była  książka  Romana  Pisarskiego  "O  psie,  który  jeździł  koleją”.
Wypełniliśmy  również  "Lekturniki".  W  grupie  zorganizowaliśmy  kącik  czytelniczy  i
umieściliśmy w nim plakat Projektu. Włączyliśmy się również w szkolną zbiórkę darów dla
schroniska  w  Piotrkowie  Trybunalskimi  i  przekazaliśmy  karmy  i  koce  czworonożnym
pupilom.

III moduł - 01.03.2020r. do 30.05.2020r. - Polskie lekturki spod chmurki

Moduł ten był realizowany zdalnie. W ostatnim module poznaliśmy twórczość i życiorys J.
Tuwima.  Wypełniliśmy  również  "Lekturniki".  Przeprowadziliśmy   konkurs  recytatorski.
Każdy uczeń wybrał  swój  ulubiony wiersz J.  Tuwima i  za  pośrednictwem komunikatora,



dzieci  recytowały  wiersze.  Kolejnym  zadaniem  było  zebranie  informacji  o  J.  Tuwimie  i
przedstawienie go w formie plakatu. Uczniowie wykonali trójwymiarową sylwetę głównego
bohatera wierszy Tuwima – jednogłośnie wybranego -  Murzynka Bambo.

Ewaluacja

W ramach wdrożonej innowacji pedagogicznej prowadzona była obserwacja pracy uczniów,
zostały  przygotowane  ankiety  dla  uczniów  i  rodziców.  Szczegółowa  analiza  obserwacji
uczniów  oraz  danych  pozyskanych  w  wyniku  przeprowadzenia  ankiet  pozwoliła  ocenić
stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i wprowadzić niezbędne modyfikacje
w przypadku prowadzenia podobnych zajęć w przyszłości.

 Wnioski:

Obserwacja  uczniów  podczas  zajęć  oraz  przeprowadzona  ankieta  pozwala  na  wysunięcie
następujących wniosków:

Uczeń:
• projekt zachęcił uczniów do czytania książek;
• uczniowie chętniej zaczęli sięgać po książki;
• chętnie wykonywali prace plastyczne i inne zadania związane z treścią przeczytanych 

książek;
• największym zainteresowaniem cieszą się książki,  w których jest dużo kolorowych 

ilustracji;
• dzieci lubią, kiedy ktoś inny czyta im książkę.

Rodzic: 
• dziecko lubi słuchać czytane mu książki;
• najczęściej zachęca swoje dziecko do czytania książek poprzez zakup książki, 

rozmowę na temat książek oraz dając mu własny przykład;
• działania związane z udziałem w projekcie wpłynęły na rozwój zainteresowań 

czytelniczych ich dziecka, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywne 
słuchanie;

• kontakt z literaturą jest ważny, ponieważ ma wpływ na naukę czytania, odbiór tekstów
i wyniki w nauce;

• wbrew opinii, że coraz mniej dzieci korzysta z biblioteki – 90% rodziców wskazało tę 
instytucję, jako najczęstszy sposób zdobywania książek, 80% - twierdzi, że dostaje 
książki w prezencie;

• dziecko czyta książki kilka razy w tygodniu, co w świetle współczesnych obaw z 
zanikiem czytelnictwa wśród dzieci jest optymistyczną prognozą. 

Placówka: 
 oferując  uczniom  innowacyjne  zajęcia,  podniosła  prestiż  placówki  w  środowisku

lokalnym.

W wyniku przeprowadzonej  ankiety wśród rodziców, można stwierdzić,  iż innowacyjność
zajęć  przyczyniła  się  do  rozwijania  u  dzieci  przede  wszystkim kreatywności  i  twórczego
myślenia oraz zwiększenia zainteresowania czytelniczego. Wpłynęła również na umiejętność
współpracy w grupie. 



Wyniki  ankiety  przeprowadzonej  natomiast  wśród  dzieci,  utwierdzają  w  przekonaniu,
że  projekt  „Czytam  z  klasą  lekturki  spod  chmurki”  był  dla  nich  interesujący,  rozwijał
kreatywność. Dużym sukcesem projektu była, co potwierdzili wszyscy uczniowie,  poprawa
techniki czytania. Uczniowie oczekują kontynuacji zajęć.

Nauczyciele realizujący: 

Urszula Apanowicz

Małgorzata Leśniewska

Anna Laczek


