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Adresatami innowacji są uczniowie klas I – VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok 

szkolny 2020/21 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć świetlicy szkolnej, biblioteki oraz 

zajęć z wychowawcą.  Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei czytelnictwa z 

wykorzystaniem  metod aktywizujących. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do czytania 

książek . 

 

Motywacja wprowadzenia innowacji: 

Innowacja „Nauczanie przez czytanie” jest moją odpowiedzią na spadek czytelnictwa 

wśród uczniów a także wyjściem na przeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej 

podstawie programowej dla I i II  etapu edukacyjnego. Na podstawie wieloletnich obserwacji 

oraz analizy wykresów czytelnictwa zauważyłam, że uczniowie zwłaszcza starszych klas 

czytają coraz mniej. Najbardziej brakuje systematycznego kontaktu z książką. W dzisiejszych 

czasach czytanie  staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci 

najchętniej spędzają swój czas wolny grając w różnego rodzaju gry komputerowe.  Nie 

pozostaje to bez wpływu na ich wykształcenie. Ławo zaobserwować spadek kultury 

językowej, obniżenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy, liczne błędy 

ortograficzne, a wreszcie słabą technikę czytania nawet wśród uczniów starszych.  



 Opis innowacji: 

I. Wstęp 

Czytanie jest od wieków jedną z najpopularniejszych i najprzyjemniejszych 

czynności, którym oddaje się człowiek. Rozwija myślenie i wyobraźnię, ćwiczy pamięć, 

wzbogaca słownictwo i utrwala ortografię.  

Książki przenoszą czytelników w inny stan świadomości, sprawiając, że zapominają 

oni o czynnikach stresogennych. Świat przedstawiony w dziele literackim wprowadza 

czytelnika w rzeczywistość, której nie zna – zarówno społeczną, etniczną jak i geograficzną. 

Ukazuje skomplikowane problemy moralne, etyczne, trudne wybory postaci książkowych, 

nietypowe zachowania. Książka uczy życia, radzenia sobie z samym sobą. Kontakt z literaturą 

nie tylko wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie  i słownictwo, ale także pobudza 

wyobraźnię, myślenie logiczne i abstrakcyjne, uczy kreatywności. Niestety w dobie urządzeń 

elektronicznych i Internetu coraz trudniej jest powstrzymać się od surfowania w sieci i często 

dzieje się to kosztem czytania książek. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć innowację 

czytelniczą. Jesteśmy pewni, że wartości czytania są nieprzecenione, a oderwanie dzieci od 

technologii komputerowych wpłynie na ich rozwój intelektualny. 

 

 

II. Założenia ogólne 

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas I- VIII 

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

- wykorzystanie przeczytanych lektur do aktywnego ich omawiania 

 - zapoznanie uczniów z tematyką lektur uzupełniających 

 - wdrożenie pracy różnymi metodami aktywizującymi 

 

III. Cele innowacji 

Cel główny: 

Główny cel projektu to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie 

zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie 



czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. 

Podjęte przez nas działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, 

zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźnio raz docenienie piękna i wartości 

płynących z obcowania z książką, czasopismem czy blogiem literackim. 

 

Cele szczegółowe: 

  kształtowanie nawyków czytelniczych; 

 wyrabianie szacunku do literatury; 

 kształtowanie umiejętności wykorzystania poznawczej i ludycznej funkcji literatury; 

 kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; 

 wprowadzenie dzieci w świat literatury; 

 ukazanie uczniom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych; 

 wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek; 

 zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi; 

 stwarzanie okazji do samodzielnego czytania; 

 rozumienie poleceń i rozwiązywanie zadań zgodnie z instrukcją; 

 integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę, zabawę; 

 zaktywizowanie ucznia i nakłonienie go do pracy twórczej, która zachęca do czytania; 

 sięganie do różnych źródeł informacji technologii informacyjnej, w tym korzystanie z 

czytelni i biblioteki szkolnej; 

 

IV. Metody i formy 

Nie istnieje jedna metoda oddziałująca na każdego ucznia, należy więc przyjąć, że 

stosowanie wielokierunkowości w tej dziedzinie jest najlepszym sposobem na osiąganie 

umiejętności czytelniczych przez wszystkie dzieci, w podobnym czasie, ale w 

indywidualnym tempie. Służyć temu będą różne formy i metody pracy, z przewagą metod 

aktywizujących: 

 głośne czytanie bajek, baśni, opowiadań i wierszy przez nauczycieli i starszych 

kolegów 

  zbiorowe i indywidualne czytanie ulubionych fragmentów utworów literackich, 

 zorganizowanie galerii prac plastycznych dotyczących literatury, 



  prezentowanie książek w bibliotece, 

 lekcje biblioteczne, 

  organizowanie konkursów (plastycznych, czytelniczych), 

  gazetki promujące czytelnictwo, 

  wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego 

 

V. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia 

innowacji) 

Uczniowie: 

 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny realizując różnego rodzaju zadania  

 Wykorzystują możliwości, jakie daje praca w zespole  

 Mają możliwość doskonalenia techniki czytania  

 Uczą się swobodnej  wypowiedzi na temat przeczytanej lektury 

 

Nauczyciel: 

 Wykorzystuje wiedzę zdobytą przez uczniów w czasie lekcji oraz podczas konkursów  

 Jest inicjatorem kreatywnego rozwoju ucznia. 

 

VI. Tematyka zajęć 

Harmonogram zadań 

Lp. Zadanie  Opis zadania Termin  Odpowiedzialni 

1. Zapoznanie 
uczniów i 
rodziców z 
innowacją 

Przedstawienie celów innowacji 
rodzicom za pomocą dziennika Librus i 
strony internetowej szkoły. 
Zapoznanie uczniów z celami projektu 
podczas lekcji wychowawczych oraz 
języka polskiego. 
Założenie bloga  

/listopad                                                                                  Bibliotekarz 
Nauczyciele 
poloniści 
Nauczyciele 
wychowawcy 
Nauczyciele 
świetlicy 
 

                 
2. 

Kształtowanie 
nawyków 
czytelniczych: 

- systematyczne korzystanie z biblioteki 
szkolnej – analiza czytelnictwa w 
poszczególnych klasach, 

Cały rok szkolny Bibliotekarz 
Nauczyciele 
poloniści 



 
 

-wspólne czytanie lektur w ramach lekcji 
wychowawczych, języka polskiego, 
edukacji polonistycznej, świetlicy, 
- akcja czytelnicza „Czytam sobie w 
bibliotece”,  
- lekcje biblioteczne 
- dyskusja na temat przeczytanych 
książek w ramach zajęć świetlicy 
szkolnej, na lekcjach bibliotecznych. 
 

Nauczyciele 
wychowawcy 
Nauczyciele 
świetlicy 
 
 

3. Konkursy 
czytelnicze: 
 

- konkurs plastyczny w klasie I – „Mój 
ulubiony bohater książkowy” 
- konkurs czytelniczy w klasie III „Czy 
znasz przygody Mikołajka?” 
- konkurs czytelniczy w klasach II – 
„Świat Asiuni” 
- konkurs czytelniczy w klasach IV- VIII z 
przeczytanych wspólnie książkek 
 
 

 
 

grudzień  Bibliotekarz 
Nauczyciele 
wychowawcy 
klas I- III 
 

4. Poznanie 
treści 
dodatkowych 
lektur 
szkolnych 
 

- Przeczytanie wspólnie w klasie I książek 
z puli lektur „Bezpieczna książka” ,  
jednej o tematyce historycznej, oraz 
minimum jednej przygodowej. Dyskusja 
na temat przeczytanej książki.  

 Papuzińska Joanna: „Asiunia” 
 „Przygody Fenka – 

Punktualność” 
 „Przygody Fenka – 

Bezinteresowność” 
 „Przygody Fenka – Wytrwałość” 
 „Przygody Fenka – Planowanie” 
 „Przygody Fenka – „Dzień Mamy 

i Taty” 
- Przeczytanie wspólnie w klasie II 
książek z puli lektur „Bezpieczna 
książka”, jednej przygodowej  i jednej o 
tematyce historycznej. Dyskusja na 
temat przeczytanej książki.  

 Papuzińska Joanna: „Asiunia” 
 „Przygody Fenka – 

Bezinteresowność” 
 „Przygody Fenka – Planowanie” 
 „Przygody Fenka – Kreatywność” 
 „Przygody Fenka – Asertywność” 
 „Przygody Fenka – „Empatia” 

 
- Przeczytanie wspólnie w klasie III 
książek z puli lektur „Bezpieczna 

Od listopada do 
maja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od listopada do 
maja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotekarz 
Nauczyciele 
poloniści 
Nauczyciele 
wychowawcy 
Nauczyciele 
świetlicy 



książka”, jednej przygodowej i jednej o 
tematyce historycznej. Dyskusja na 
temat przeczytanej książki.  

 Wierzbicki Łukasz:  “Dziadek i 
niedźwiadek” 

 „Przygody Fenka – 
Bezinteresowność” 

 „Przygody Fenka – Planowanie” 
 „Przygody Fenka – Kreatywność” 
 „Przygody Fenka – Asertywność” 
 „Przygody Fenka – „Empatia” 

 
- Przeczytanie 5 książek z puli lektur 
dodatkowych w tym jednej historycznej.  

 Drzewiecka Krystyna: „Piątka  z 
Zakątka” 

 Zubrzycka Elżbieta: „ Słup soli” 
 Goscinny, Sempe: „Mikołajek 

ma kłopoty” 
 Wakuła Paweł” „Jagiełło pod 

prysznicem” 
 Mull: „Baśniobór” 

 
- Przeczytanie 5 książek z puli lektur 
dodatkowych, w tym jednej o0 tematyce 
historycznej. Konkurs czytelniczy w 
klasach VI  na podstawie 
zaproponowanych przez n-li książek: 

 Nowak Ewa: „Pajączek na 
rowerze” 

 Kosmowska Barbara: „Pozłacana 
rybka” 

 Fritsche Olaf: „Skarb Troi” 
 Kozioł Marcin: „Skrzynia władcy 

piorunów”. 
 Szary Lucyna: „Mity greckie”. 

 
- Przeczytanie wspólnie 5 książek z puli 
lektur dodatkowych w tym jednej 
historycznej. Konkurs czytelniczy w 
klasach VII  na podstawie 
zaproponowanych przez n-li książek: 

 Schmitt Eric- Emmanuel: „Oskar i 
pani Róża” 

 Kleinbaum N.H. : 
„Stowarzyszenie umarłych 
poetów” 

 Kozioł Marcin: „Skrzynia władcy 
piorunów”. 

 Wańkowicz Melchior: „Ziele na 
kraterze” 

 Christie Agata: „Morderstwo w 
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Orient Expressie” 
 
- Przeczytanie wspólnie 5 książek z puli 
lektur dodatkowych w tym jednej 
historycznej. Konkurs czytelniczy w 
klasach VIII  na podstawie 
zaproponowanych przez n-li książek: 
 

 Schmitt Eric- Emmanuel: „Oskar i 
pani Róża” 

 Kruczkowski Leon: „Niemcy” 
 Czechow Antoni: „Śmierć 

urzędnika”, „Kameleon”, 
„Człowiek w futerale” 

 Lanckorońska Karolina: 
„Wspomnienia wojenne” 

 Christie Agata: „Morderstwo w 
Orient Expressie” 

3. Czytelnicy 
polecają -  

Czytelnicy wybierają spośród 
przeczytanych w miesiącu książek, tę, 
która jest dla nich najbardziej 
interesująca.  Prezentacja szkolnych 
bestselerów na plakacie. 

Koniec półrocza Nauczyciel 
bibliotekarz 

4.  „Czytać można 
wszędzie” – 
piknik z 
książką 

Poszczególne klasy w ramach lekcji 
wychowawczej zorganizują sobie piknik 
połączony z czytaniem. 

Maj  Wychowawcy  

5.  Ogólnopolski 
Konkurs 
literacki  

„Błogosławiona Karolino , świeć nam 
przykładem” 

Zgodnie z 
regulaminem 

Bibliotekarz  
Nauczyciele 
świetlicy 
szkolnej. 

6.  Zostań 
najlepszym 
czytelnikiem 
roku – konkurs 
czytelniczy 

Ocenie konkursowej podlega aktywność 
czytelnicza, której wyrazem będzie liczba 
wypożyczonych i przeczytanych książek 

Czerwiec   Na 
zakończenie 
roku szkolnego 

  

VII. Ewaluacja 

 Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji czytelniczej w formie 

ankiet i wywiadu z uczniami. Do oceny innowacji posłuży także statystyka wypożyczeń w 

bibliotece szkolnej oraz zaangażowanie uczniów w różnego typu działania promujące 

czytelnictwo. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania podczas 

posiedzenia rady pedagogicznej. Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych 

rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. 

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować 



metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w 

przyszłości 

 

VIII. Spodziewane efekty 

 wzrost czytelnictwa –uczniowie wypożyczają więcej książek, 

  poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów, 

  wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, wyciszenie i poprawa koncentracji, 

  wyrażanie własnych refleksji przez uczniów, 

  wzrost poczucia własnej wartości, 

  poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami, 

  wzrost zaangażowania w życie społeczne, 

  wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania, zainteresowanie pracą 

bibliotekarza, dziennikarza, pisarza i aktora, 

  potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury. 

 

Wpływ na uczniów: 

 Wykorzystuje książkę jako źródło informacji 

 Swobodnie wypowiada się na temat przeczytanej lektury, wzbogaca słownictwo 

 Rozwija swoją wyobraźnię i wrażliwość. 

 Ćwiczy koncentrację i pamięć 

 Poprawia umiejętności pisania i ortografię 

Wpływ na pracę szkoły: 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez udział uczniów w różnego rodzaju 

konkursach 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie techniki czytania, niezbędnej 

na każdej lekcji, poszerzaniu horyzontów poprzez dobór odpowiedniej literatury, 

umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, stawianiu pytań do konkretnego 

fragmentu tekstu. 

 Podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów. 

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 



IX. Podsumowanie 

 

Innowacja ma na celu uświadomienie uczniom, jak wielkie korzyści płyną z czytania 

książek. Jej zadaniem jest również podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie 

techniki czytania, niezbędnej na każdej lekcji, poszerzenie horyzontów poprzez dobór 

odpowiedniej literatury oraz rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat 

przeczytanego tekstu. Chcemy zaszczepić u uczniów potrzebę czytania książek. Zdobytą z 

nich wiedzę  można wykorzystać podczas egzaminu ósmoklasisty. 

 


