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W roku szkolnym 2021/22 klasa 3b bierze udział  

w innowacji pedagogicznej „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” 

opartej na międzynarodowym projekcie edukacyjnym  

wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Innowacja „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby 

dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok 

szkolny 2021/2022 (Rozwój umiejętności zawodowych. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania 

uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.) 
 

Cele ogólne innowacji: 

− rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, 

− rozwijanie aktywności czytelniczej, 

− doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, 

− zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, 

− zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody, 

− wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, 

jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, 

− integracja zespołu klasowego. 
 

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Uczniowie włączą się w wiele 

kreatywnych działań z tekstem, a czytanie określonej lektury będzie skorelowane m.in. ze zgłębianiem 

wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Głównym 

założeniem innowacji jest zachęcenie dzieci do czytania książek. 
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Innowacja składać się będzie z trzech MODUŁÓW: 

− I MODUŁ od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. 

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE w oparciu o lekturę "O psie, który jeździł koleją" Romana Pisarskiego, 

− II MODUŁ od 01.01.2021 r. do 31.03.2022 r. 

NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY w oparciu o lekturę "Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą" 

Agnieszki Frączek, 

− III MODUŁ od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r. 

NA RATUNEK w oparciu o lekturę "Sposób na Elfa" Marcina Pałasza. 

 

Każdy uczeń dostanie od nauczyciela wydrukowany Lekturnik, w którym będzie opisywał  

lub ilustrował daną lekturę. 

W każdym z modułów zrealizowane zostaną cztery zadania projektowe odnoszące  

się do czytanej lektury. Uczniowie będą wykonywali m.in.: 

− plakat zachęcający innych do czytania książek papierowych, 

− makietę LEGO przedstawiającą scenę z czytanej lektury, 

− ilustracje do czytanego utworu, 

− lapbooki związane z treścią przeczytanej lektury. 

 

Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie otrzymają dyplomy oraz certyfikat ukończenia 

międzynarodowego projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki".  

 

 

Termin realizacji innowacji : od 1 października 2021 r. do 31 maja 2022 r. 

 

Adresaci: uczniowie klasy 3b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza 

Korczaka w Płocku. 
 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację: Beata Michalak 

 

 

 

 


