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Niestety można zaobserwować coraz bardziej niepokojące 

zjawisko- niechęci dzieci do czytania książek.  Dlatego zrodził się 

pomysł, by zacząć dzieciom czytać bajki. Kojarzą się wszystkim                           

i nam dorosłym również  z czymś dobrym, pięknym  i oczywiście ze 

szczęśliwym zakończeniem. Ponad to przeważnie  nie są długie                          

i od razu nie będą zniechęcały do ich przeczytania. 

Regularne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą 

metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie 

myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, 

kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią. Człowieka, który umie 

radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści. Dzieci, 

które nie mają częstego kontaktu z książką mają mniejszy zasób 

słownictwa, uboższe myślenie pozbawione wyobraźni. Obecnie 

telewizja, Internet, komputery wypierają czytanie, przez co dzieci 

mogą mieć trudności w późniejszym życiu. Zapał i zamiłowanie do 

książek trzeba rozwijać od najmłodszych lat. Mądre bajki, baśnie, 

legendy są zbiorem uniwersalnych wartości moralnych, uczą 

uczciwości, szacunku, odpowiedzialności, życzliwości, rozumu, 

odwagi czy sprawiedliwości. Czytanie pozwala dzieciom pomyśleć                                            

o konsekwencjach swoich czynów, słów, pomaga odróżniać dobro 

od zła. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, 

zdominowanym przez wzrastającą demoralizację czy agresywne 

wzorce kultury masowej.  
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W tym roku szkolnym uczniowie klasy I należą do Klubu Pożeraczy 

Liter ( jest to program wydawnictwa „Nowa Era” oraz czasopisma 

„Świerszczyk”). Raz w tygodniu dzieci wspólnie przeglądają 

gazetki, wypełniają zamieszczane tam krzyżówki, łamigłówki czy 

rebusy. Ponad to, by zdobyć tytuł Pożeracza Liter- samodzielnie,                 

z  rodzicami lub też na zajęciach czytają różne książki i legendy. 

W roku szkolnym 2014-2015 postanowiłam rozszerzyć swoje 

zajęcia  o wprowadzenie informacji o krajach z których pochodzą 

czytane bajki oraz dopasować do nich zajęcia plastyczne, czy 

multimedialne, tak aby wszechstronnie działać na rozwój uczniów.  

  

1. Działalność innowacyjną będzie prowadzić mgr Iwona 

Zawadzka –nauczyciel kształcenia zintegrowanego od 20 lat, 

surdopedagog.  

 Absolwentka Akademii Pedagogicznej im Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie – studia magisterskie - kierunek 

kształcenie zintegrowane. 

 Ukończona Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi - studia 

podyplomowe z zakresu surdopedagogiki. 

 Ukończony  z wynikiem pozytywnym kurs języka migowego                       

I stopnia organizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 

Łodzi  
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 Ukończony kurs informatyczny na temat  „Technologie 

informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”.  

 

2. Innowacja będzie wdrażana w Zespole Szkół w Byszewie- Szkole 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej, gmina Kutno, woj. 

Łódzkie. 

 

3. Innowacja swoim działaniem obejmuje uczniów klas II Zespołu 

Szkół w Byszewie- Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

 

4. Innowacja będzie trwała od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 

2015 roku z możliwością kontynuacji w latach następnych. 

 

5. Innowacja będzie realizowana podczas zajęć Koła Czytelniczego. 

Uczniowie raz w tygodniu, na 1 godzinie lekcyjnej,  będą brali 

udział w różnego rodzaju zajęciach (czytelniczych, 

dydaktycznych, plastyczno-technicznych, multimedialnych) 

poświęconych baśni (legendzie) i krajowi z którego baśń 

pochodzi – szczegółowy rozkład treści w tabeli.  
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II. Opis zasad innowacji  

1. Określenie rodzaju innowacji  

 Innowacja pedagogiczna „Baśniowe podróże po świecie” dotyczy  

rozwijania wśród uczniów umiejętności czytelniczych, poznawczych, 

manualnych przy pomocy różnego typu zajęć wzajemnie się 

uzupełniających.  

 

2.  Cele i założenia innowacji  

 

 Głównym celem innowacji jest  

 rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci oraz  

 zapoznanie z wybranymi państwami z których pochodzą 

omawiane baśnie.  

  

Cele szczegółowe:  

• doskonalenie sprawności umysłowej, poznawczej i manualnej  

• aktywizowanie myślenia i wyrabianie umiejętności 

komunikatywnego wypowiadania się  

• rozbudzenie nawyku czytania  

• rozwijanie słownictwa, frazeologii, zakresu pojęć  

• inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć  

• kształtowanie wrażliwości uczniów;  

• rozszerzenie zakresu wiedzy o świecie  
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• poszerzanie wiedzy ogólnej  

• rozbudzenie ciekawości poznawczej  

• rozwijanie uzdolnień manualnych  

• rozwijanie wrażeń i spostrzeżeń oraz twórczej wyobraźni;  

• integrowanie grupy i współdziałanie w zespole;  

• przestrzeganie zasad i ogólnie przyjętych reguł;  

• rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności i odkrywania rzeczy  

nowych  

• kształtowanie postaw moralnych,  

  

  

 Innowacja pedagogiczna „Baśniowe podróże po świecie” pozwala 

łączyć poszczególne metody i środki dydaktyczne, przez co jeszcze 

bardziej rozwija twórczą aktywność dziecka oraz stymuluje 

wszechstronny rozwój ucznia.  

  

 

 

 
 


