
Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą lekturki spod 
chmurki” 
 
 Jest to projekt skierowany do uczniów klas I-III z terenu całego kraju oraz 
zagranicznych szkół polonijnych, któremu patronuje Minister Edukacji 
Narodowej. 
 
Czas realizacji innowacji: 23 września 2020r. – 21 czerwca 2021 r. 
Miejsce realizacji: ZSP im. Jana Pawła II w Rząśni 
Zespoły realizujące : klasa IIb oraz klasa IIIb 
Koordynator projektu: Aleksandra Kluczna 
 
Cele projektu:  
- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej; 
- rozwijanie aktywności czytelniczej; 
-  doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania; 
- zachęcenie rodziców do czytania dzieciom; 
- integracja zespołu klasowego; 
- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół 
polonijnych; 
- wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia 
troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie; 
 
 
 Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:  
 
I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r. MAŁA CHMURKA W 
KRAINIE DRZEW 
 
 II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r. MAŁA CHMURKA W 
KRAINIE ŚNIEGU 
 
 III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r. MAŁA CHMURKA 
W KRAINIE SŁOŃCA 
 
W każdym z modułów zespół klasowy wybiera jedną spośród zaproponowanych 
lektur, do której wykona zadania.  
 Uczestnicy zobowiązani są do zrealizowania co najmniej czterech zadań z 
każdego modułu projektowego.  
Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów. 
 
Lektury do modułu I: 



 
"Kapelusz Pani Wrony" Danuta Parlak  

"Drzewo życzeń" Katherine Applegate 

 "Drzewo do samego nieba" Maria Terlikowska 

 "Babcia na jabłoni" Mira Lobe 

 "O czym szumią drzewa" Peter Wohlleben 

 Inna lektura zaproponowana przez nauczyciela, kojarząca się z drzewami. 
 
 
ZADANIA DO WYKONANIA po przeczytaniu lektury: 
 
 W LEKTURNIKU pokolorujcie okładkę, podpiszcie się i uzupełnijcie strony 
związane z pierwszą przeczytaną lekturą. 
 Przeczytajcie opowiadanie "Mała chmurka w krainie drzew", a następnie 
zrealizujcie wybrane zadania umieszczone w scenariuszu zajęć.  
 
 Wybierzcie jeszcze co najmniej dwa zadania. 
 1. Przygotujcie w klasie DRZEWO CZYTELNICZE. Każdy uczeń, który 
przeczyta w domu wybrany tekst, na papierowym, jesiennym listku zapisuje 
swoje imię oraz tytuł czytanego utworu i umieszcza liść na drzewie. W ten 
sposób nabierze ono pięknych barw jesieni. 
 2. Przygotujcie plakat zachęcający innych do czytania papierowych książek. 
 3. 10 października (Światowy Dzień Drzewa) zorganizujcie ŚWIĘTO 
DRZEWA. Nie zapomnijcie o aspekcie czytelniczym.  
4. Zaproście gościa - stolarza, który opowie Wam o swojej pracy.  
5. Zaproście gościa - leśnika, który opowie Wam ciekawostki o drzewach.  
6. Na dużym arkuszu szarego papieru (wspólnie lub w grupach), z wydzieranki 
wykonajcie postać głównego bohatera. 
 
Lektury do modułu II: 

 

"Zima Muminków" Jansson Tove  

"Zaczarowana zagroda" Czesław Centkiewicz  

"Baśnie" Hans Christian Andersen (związane z tematyką modułu do 

wyboru) 

 "Zimowe przygody jeżyka spod jabłoni"  

"Zagubiona w śniegu" Webb Holly 

 Inna lektura zaproponowana przez nauczyciela, kojarząca się ze śniegiem. 
 
ZADANIA DO WYKONANIA po przeczytaniu lektury: 
 



Zadanie obowiązkowe (to zadanie klasa wykonuje jako pierwsze zadanie w 
module). W LEKTURNIKU uzupełnijcie strony związane z drugą przeczytaną 
lekturą. 
 
Zadanie obowiązkowe - EKOlogiczne (to zadanie klasa wykonuje jako ostatnie 
zadanie w module). 
1. Zamieńcie swoją klasę w zimową krainę z czytanej lektury. 
2. Zorganizujcie pokaz mody "Zimowe EKO kreacje". 
3. Przygotujcie plakat zachęcający innych do przeczytania tej lektury. 
4. W sali lub na korytarzu przy Waszej klasie, zorganizujcie WYSTAWKĘ na 
temat czytanej lektury. W tym zadaniu mogą pomóc rodzice. 
5. Zorganizujcie klasowe wyzwanie "EKO bałwanek". Wspólnie, w grupach lub 
każdy osobno wykona bałwana, używając różnorodnych odpadów 
segregowanych, które nadają się do recyklingu. 
6. Zorganizujcie w szkole akcję bookcrossingową "Odśnieżamy książki z 
chmurką Tosią". W tym celu, na szkolnym korytarzu umieśćcie skrzynię, szafkę, 
a może wymyślicie coś innego, w czym "odśnieżone" książki będą 
przechowywane. Umieśćcie tam napis "CZYTAM Z KLASĄ". Zachęćcie 
wszystkich do dzielenia się książkami. Niech zabierają je do domu, czytają i 
przynoszą z powrotem. 
 
 
Lektury do modułu III: 

 

"Afryka Kazika" Łukasz Wierzbicki 

 "Lato Muminków" Tove Jansson  

"Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren  

"Co słonko widziało" Maria Konopnicka 

 "Dzieci Pana Astronoma" Wanda Chotomska 

 Inna lektura zaproponowana przez nauczyciela, kojarząca się ze słońcem. 
 
ZADANIA DO WYKONANIA po przeczytaniu lektury: 
 
Zadanie obowiązkowe (to zadanie klasa wykonuje jako pierwsze zadanie w 
module). W LEKTURNIKU uzupełnijcie strony związane z trzecią przeczytaną 
lekturą. 
 
Zadanie obowiązkowe - EKOlogiczne (to zadanie klasa wykonuje jako ostatnie 
zadanie w module). Przeczytajcie opowiadanie "Mała chmurka w krainie 
słońca", a następnie zrealizujcie wybrane zadania umieszczone w scenariuszu 
zajęć. 
 
Wybierzcie jeszcze co najmniej dwa zadania: 



1.Przebierzcie się za wybranego bohatera czytanej lektury. Przez godzinę 
starajcie się udawać, że nim jesteście. Wyjdźcie na świeże powietrze i zróbcie 
sobie zdjęcia. 
2. Przygotujcie klasowy lub szkolny Międzynarodowy Dzień Ziemi, który 
przypada 22 kwietnia. Do tego zadania możecie zaprosić inną klasy. Podczas 
obchodów musicie pamiętać o czytaniu. 
3. W klasie lub w szkole zorganizujcie Dzień Ochrony Środowiska, który 
przypada 5 czerwca. W tym przedsięwzięciu nie może zabraknąć wątku 
czytelniczego.  
4.Przygotujcie makietę wybranego miejsca, o którym czytaliście w lekturze. 
 Zorganizujcie PIKNIK CZYTELNICZY POD CHMURKĄ. Zaproście rodzica/ 
dyrektora/ wójta lub inną osobę, która przeczyta Wam fragment książki, wiersz 
lub baśń. Na piknik możecie zaprosić inne klasy. W słoneczny dzień 
zorganizujcie LEKCJĘ POD CHMURKĄ. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby 
na lekcji nie zabrakło czytania. 
 
Po zakończeniu wszystkich modułów klasa otrzyma certyfikat uczestnictwa w 
innowacji, a każdy z uczniów dostanie dyplom. 
 
 


