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I. Założenia organizacyjne 

Nazwa innowacji: "Czytanie jest epickie" 

Rodzaj innowacji: organizacyjno - metodyczna 

Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach -          
Dziedzicach 

Termin realizacji: IX - XI 2019 roku 

Adresaci programu: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego        
w Czechowicach - Dziedzicach 

Autorki innowacji: Bogna Kroker i Katarzyna Sikora 

II. Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji "Czytanie jest epickie" są uczniowie wszystkich klas czwartych,           
piątych i szóstych. Czas realizacji obejmie trzy miesiące roku szkolnego 2019/2020: wrzesień,            
październik i listopad. Zajęcia odbywać się będą głównie na terenie Szkoły Podstawowej im.             
Kazimierza Wielkiego w Czechowicach - Dziedzicach, w ramach lekcji języka polskiego,           
godzin wychowawczych, szkolnego koła teatralnego, przerw śródlekcyjnych, imprez        
pozaszkolnych. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei czytelnictwa, zachęcanie i           
motywowanie uczniów do świadomego odbioru dzieł literackich, poetyckich i         
dramatycznych. 

III. Motywacja wprowadzenia innowacji:  

Czytanie książek rozwija młodego człowieka pod każdym względem, najbardziej zaś           
intelektualnym i emocjonalnym. Kształtuje jego świat wartości, pomaga budować system          
życiowych priorytetów. Rozwija wyobraźnię, bogaci słownictwo, uczy empatii, poprawnej         
składni, ortografii i interpunkcji.  

Na podstawie obserwacji, diagnoz oraz rozmów, jakie przeprowadzono z nauczycielami,           
rodzicami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach -             
Dziedzicach, ustalono, iż mobilne urządzenia cyfrowe stają się coraz bardziej atrakcyjną, a            
często i jedyną formą spędzania wolnego czasu. Coraz więcej dzieci przyznaje oficjalnie, że             
nie czyta żadnych książek dla tzw. "przyjemności". Niektóre unikają nawet lektur szkolnych i             
zastępują je audiobookami. Niebezpiecznym konkurentem książki staje się coraz częściej          
internet. Według najnowszych badań ma do niego dostęp już 70% całej ziemskiej populacji,             
a w przeciągu każdej minuty w serwisie YouTube pojawia się około stu godzin nowego              
materiału wideo, co czyni go niezwykle atrakcyjnym źródłem. Oprócz niezaprzeczalnych          
plusów tego nośnika istnieje też, niestety, wiele negatywów. Do najbardziej powszechnych           
zaliczyć należy: przeciążenie informacyjne, przemęczenie, niewyspanie, cyberstres, fałszywą        
komunikację i relację, mobilne niewolnictwo. To wszystko sprawia, że młody człowiek           



często czuje się zagubiony i pozbawiony właściwych priorytetów, a przecież słuchanie i            
czytanie ze zrozumieniem jest nie tylko podstawą dobrego wykształcenia, ale wręcz           
wymogiem XXI wieku. Ta nieumiejętność może powodować pewne ograniczenia, a nawet           
wykluczenia z danej grupy społecznej. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania,          
postanowiłyśmy pomóc naszym uczniom w tym zakresie, a także zachęcić ich do innej formy              
spędzania wolnego czasu - czytania książek.  

 

IV. Cele Innowacji: 

 

➔ Główny:  

- propagowanie czytelnictwa, motywowanie uczniów do świadomego odbioru dzieł         
literackich, poetyckich i dramatycznych, uświadomienie korelacji między czytaniem ze         
zrozumieniem na języku polskim a innymi przedmiotami 

➔ Szczegółowe: 

- zachęcanie do czytania książek 

- propagowanie czytania jako formy spędzania wolnego czasu 

- pogłębianie dojrzałości czytelniczej 

- kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

- wzbogacanie zasobu słownictwa 

- rozwijanie twórczej ekspresji słownej 

- umiejętność posługiwania się językiem literackim, konstruowania poprawnych wypowiedzi         
pod względem gramatycznym i fleksyjnym 

- uświadamianie, że czytanie ze zrozumieniem jest podstawą dobrego wykształcenia i           
wymogiem XXI wieku 

- kształtowanie nawyku korzystania z zasobów bibliotecznych różnych bibliotek 

- rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej  

- niwelowanie strachu i nieśmiałości podczas wystąpień na forum grupy i szerszej widowni 

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych 

 - uwrażliwianie na empatię i szacunek dla drugiego człowieka 



- rozwijanie pozytywnych cech charakteru: życzliwości, otwartości, , odpowiedzialności,         
pracowitości, pomysłowości 

- integrowanie zespołu przez wspólne czytanie i zabawę 

- poprawne rozwiązywanie zadań tekstowych na matematyce  

V. Metody i formy pracy: 

Stosowane będą różne metody i formy pracy, głównie jednak aktywizujące: gry i zabawy              
dydaktyczne, burza mózgów, scenki dramowe, techniki multimedialne, praca z tekstem          
literackim i matematycznym, poetyckim i dramatycznym, praca indywidualna i grupowa. 

 

VI. Przewidywane efekty : 

- wzrost  czytelnictwa 

- świadomy odbiór dzieł literackich, poetyckich i dramatycznych 

- dojrzałość czytelnicza 

- umiejętność czytania ze zrozumieniem 

- poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów 

- właściwe zachowanie w miejscach publicznych 

- poprawne relacje pomiędzy uczniami 

- integracja zespołu 

- wzrost poczucia własnej wartości 

- szacunek dla innych 

- świadome zaangażowanie w życie społeczności szkolnej 

 

VII. Ewaluacja: 

W celu uzyskania informacji zwrotnej przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne         
i grupowe z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Uzyskane wyniki pozwolą ocenić stopień            
realizacji zamierzonych celów, wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie         
zmodyfikować metody pracy na przyszłość. 
 



ZAPROGRAMOWANE DZIAŁANIA 

Zadania Formy realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Termin realizacji 

Zapoznanie 
dyrekcji, 

nauczycieli, 
uczniów i 
rodziców z 
projektem 
innowacji 

pedagogicznej 

- omówienie na   
sierpniowej Radzie  
Pedagogicznej  
- umieszczenie  
informacji na  
stronie 
internetowej 
szkoły  
- przedstawienie  
projektu uczniom  
na lekcjach języka   
polskiego  
- umieszczenie na   
szkolnej tablicy  
ogłoszeń plakatu  
reklamującego 
innowację  

Bogna Kroker 
Katarzyna Sikora 

 

 

wrzesień 2019 

Udział  
w ogólnopolskiej 

akcji  
"Narodowe 

Czytanie 2019" 
 
 
 
 
 

1. Spotkanie 
uczniów z 

aktorami Teatru 
Polskiego w 

Bielsku - Białej 
 
 
 

2. Czytanie  noweli 
H. Sienkiewicza 

"Sachem" 
 
 
 

- zgłoszenie szkoły   
do kancelarii  
Prezydenta RP 
- publikacja  
zgłoszenia na  
stronie Prezydenta  
RP  
- informacja na   
stronie 
internetowej 
szkoły 
- zapoznanie  
dyrekcji, 
nauczycieli, 
uczniów i  
rodziców z  
ustalonym przez  
autorki innowacji  
planem działania  
 
 
-prezentacja 
fragmentów 
polskich nowel  
wybranych przez  

Bogna Kroker 
Katarzyna Sikora  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bogna Kroker 
Katarzyna Sikora  

 
 
 
 
 
 

Bogna Kroker 
Katarzyna Sikora 
wychowawcy klas 

 
 
 
 

wrzesień 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wrzesień 2019 
 
 
 
 
 
 

wrzesień 2019 
 

wrzesień 2019 
 
 
 
 
 



3.  "W indiańskiej 
wiosce Sachema"- 

lekcje języka 
polskiego 

 
 
 

4."Moja tożsamość 
narodowa, 

szacunek dla 
drugiego 

człowieka" - 
godzina 

wychowawcza  
 
 
 

6. "Przymusowa 
asymilacja"  - 
inscenizacja  

 
 
 

7. Dokumentacja 
wydarzeń 

Parę Prezydencką  
(Piwnica Muz  
w Czechowicach -   
Dziedzicach) 

- 20 minutowe    
czytanie 
fragmentów 
identycznych dla  
wszystkich klas  
(w tym samym dniu i     
na tej samej godzinie    
lekcyjnej)  
 
 
- lekcje  
prowadzone 
metodą dramy  
(według 
opracowanego 
przez autorki  
innowacji 
scenariusza  
 
- prowadzone w   
kontekście noweli  
H. Sienkiewicza  
"Sachem" (według  
opracowanego 
przez autorki  
innowacji 
scenariusza)  
- nawiązanie do   
książki: “Chłopiec  
z ostatniej ławki” -    
napisanej przez  
autorkę, która na   
co dzień pracuje z    
uchodźcami i  
spotyka się z   
problemem 
wykluczenia osób  
o innej  
narodowości 
 
 
- inscenizacja w   
wykonaniu 

Bogna Kroker 
Anna Perłowska 
Elżbieta Gacek  

 
 
 
 

Bogna Kroker  
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Sikora  
 
 
 
 
 
 

Bogna Kroker  
 
 
 
 

Bogna Kroker 
Katarzyna Sikora 

 
 

październik 2019 
 
 
 
 
 
 

listopad 2019 
 
 
 
 
 
 

listopad 2019 



szkolnego koła  
teatralnego 
 
 

- w formie    
zdjęć i artykułów   
na stronie  
internetowej 
szkoły 

Udział  
w ogólnopolskiej 

akcji 
 "Dzień Głośnego 

Czytania" 

- impreza szkolna, 
głośne czytanie 
fragmentów 
ulubionych książek 
podczas przerw 
lekcyjnych 
 

 
Bogna Kroker 

Katarzyna Sikora 
 

 
wrzesień 2019 

"Gorąco polecam" 
- moja ulubiona 

książka 

konkurs - reklama 
ulubionej książki 
w formie filmiku 

 
Bogna Kroker 

Katarzyna Sikora 
 

 
listopad 2019 

Interpunkcja  
w zadaniach 

tekstowych na 
matematyce 

uświadomienie 
uczniom jak ważne   
jest czytanie tekstu   
ze zrozumieniem  
na matematyce,  
zwrócenie uwagi  
na poprawne  
stosowanie znaków  
interpunkcyjnych 

Katarzyna Sikora grudzień  
2020 

 

mgr Bogna Kroker  

mgr Katarzyna Sikora 


