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I TYTUŁ INNOWACJI  

 

Chętnie czytam sam, wiadomości nowe mam. 

 

II TYP INNOWACJI 

 
Metodyczno  - programowa opracowana zgodnie z podstawą programową kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego. 

 

III KRÓTKI OPIS NOWATORSKICH   ROZWIĄZAŃ 

ORGANIZACYJNYCH ORAZ METODYCZNYCH 

 
             Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania 

wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – 

utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, 

zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji  językowych 

jest możliwa dzięki czytaniu.    W wielu rodzinach nie ma zwyczaju wspólnego oglądania i 

opowiadania książek małemu dziecku, a następnie ich czytania. Zaniechanie tego zwyczaju 

wynika z braku czasu, natłoku obowiązków, ale na pewno i z tego, że sami dorośli nie sięgają 

do lektur, lecz zasiadają przed TV czy też Internetem, zafascynowani technologia 

informacyjną. Dzieci nie mają skąd czerpać pozytywnych wzorców czytelniczych, więc za 

przykładem rodziców siadają przed telewizorem i komputerem.  

              Troska  o poprawę stanu czytelnictwa i kształtowanie właściwej kultury czytelniczej 

stała się dla nas inspiracją  do opracowania innowacji pt. „Chętnie czytam sam, wiadomości 

nowe mam” . Podjęte działania mają sprawić, aby dziecko oderwało się od TV i internetu, 

polubiło książkę  i przygotowało się do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów 

w niej zawartych, nauczyło się spędzać właściwie wolny czas. Dzięki podjętym działaniom 

uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, samodzielnie dokonywać wyborów 

lektur, doskonalić technikę czytania, popularyzować czytelnictwo w swoim najbliższym 

środowisku poprzez udział w różnych akcjach i inscenizacjach organizowanych w szkole.  

Będziemy starać się tak prowadzić zajęcia, by każde dziecko mogło w pełni wykazać swoją 

inwencję twórczą, pomysłowość. Pragniemy stworzyć atmosferę nieskrępowanego odbioru 

literatury, która jest bardzo istotna dla zachęcenia dzieci do utrzymywania trwałych 

kontaktów z książką. 

 
 

IV CZAS TRWANIA 

 
Rok szkolny 2016/2017. Innowacja będzie wdrażana od października 2016 r. w wymiarze 2 

godz. miesięcznie realizowanych  w ramach zajęć bibliotecznych  i  świetlicowych oraz w 

ciągu całego roku szkolnego w trakcie zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Realizację innowacji 

prowadzić będą nauczyciele: mgr Jadwiga Baran Stożek, mgr Krystyna Kolawa, mgr Grażyna 

Kołodziejczyk. 

 

 



V ZAKRES INNOWACJI 

 
Innowacja będzie realizowana w cyklu rocznym w roku szkolnym 2016/2017, jest 

przeznaczona  dla uczniów klasy II i III.  Udział w zajęciach jest dobrowolny.  

Realizowane na spotkaniach zagadnienia będą łączyć teorię z praktyką, pozwolą  

zainteresować uczniów słowem drukowanym, zachęcą do samodzielnego kontaktu z książką 

oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. 

 

VI CELE INNOWACJI 

 
 Cele  ogólne:  

- poprawa stanu czytelnictwa w szkole 

- popularyzowanie czytelnictwa 

- wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu 

- przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów 

 

Cele szczegółowe:  

Uczeń: 

-potrafi czytać głośno i cicho ze zrozumieniem 

- potrafi wyszukiwać fragmenty na zadany temat 

- dokonuje analizy tekstu 

- wzbogaca swoje słownictwo 

-stosuje swoje czynne słownictwo 

-stosuje zdobyte umiejętności na różnych przedmiotach 

- potrafi zagospodarować swój wolny czas 

- zna popularnych autorów literatury dziecięcej 

- potrafi podzielić się z młodszymi zdobytymi umiejętnościami 

- chętnie współpracuje w grupie 

 

VII SPODZIEWANE EFEKTY  

Dla szkoły:  

1. wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,  

2. uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych,  

3. budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki 

dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków,  

4. podniesienie jakości pracy szkoły,  

5. podniesienie stanu czytelnictwa w szkole. 

 

Dla uczniów:  

1.rozwój cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, 

2. zwiększenie wiary we własne siły i możliwości, 

3. kształtowanie skupienia, koncentracji uwagi i staranności, 

4. rozwój twórczego myślenia i kreatywności,  

5. wyrobienie właściwych postaw czytelniczych, 

6. wdrożenie do właściwego spędzania wolnego czasu, 

 



 

VIII PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 
 

Metody czynne: 

- zajęć praktycznych – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym,  

- metody problemowe - gry dydaktyczne, 

-kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachętę dziecka, podsunięcie 

pomysłu do samodzielnych działań, 

- samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka, 

 

Metody słowne: 

- pogadanki  

- objaśnienia  

  

 

Formy: 

praca indywidualna 

praca  grupowa 

 

 

 

 

IX ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INNOWACJI: 

 

Innowacja będzie finansowana przez dyrektora SP nr 1 im. św. Józefa w Lubomierzu oraz 

sponsora  Dom Seniora „Pod Jaworzynką” . 

 

X EWALUACJA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH. 

 

W czasie trwania innowacji prowadzona będzie dokumentacja, na podstawie której zostaną 

podsumowane wnioski dotyczące realizacji założonych celów. Przebieg innowacji  będzie 

wpisywany w dzienniku pracy biblioteki szkolnej. Badania ewaluacyjne opierać się będą na 

obserwacjach dzieci na zajęciach rozmowach i ankiecie skierowanej do uczestników 

innowacji. 

 

Ewaluacji podlegać będą: 

- zgodność programu z jego założeniami 

- atrakcyjność programu dla uczniów oraz jego wpływ na rozwój dziecka. 

 

Podsumowanie efektów realizacji założonych celów zostanie dokonane po zakończeniu 

realizacji innowacji. 

 

 

 

 

 

 


