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Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VII. Czas realizacji obejmuje rok szkolny 

2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.  

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych z języka polskiego, 

jako element godziny lekcyjnej, podczas omawiania lektur szkolnych. 

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei z wykorzystaniem notatek graficznych. Ma ona 

zachęcać i motywować uczniów do sprawniejszego przetwarzania informacji oraz ułatwić 

naukę oraz zachęcić do czytania lektur. 

Motywacja wprowadzenia innowacji: 

Innowacja „Lekturowy niezbędnik ucznia, czyli lekturownik” jest moją odpowiedzią 

na zapotrzebowanie wśród uczniów konkretyzacji materiału dydaktycznego, a także wyjście 

naprzeciw wymaganiom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu 

edukacyjnego.  

Na podstawie osobistych obserwacji oraz przeprowadzonych eksperymentów zauważyłam, 

że uczniom najbardziej brakuje konkretyzacji. Dlatego też główną przyczyną opracowania 

innowacji z tego przedmiotu była potrzeba wizualizacji materiału edukacyjnego.  

 Opis innowacji: 

Założenia ogólne 

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VII. 

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

 wykorzystanie notatek graficznych, 

 zapoznanie z niekonwencjonalnymi metodami tworzenia notatek 

wykorzystywanych przy czytaniu lektur. 

 wdrożenie pracy metodą rysunku. 



 

Cele innowacji 

 

Cel główny: Innowacyjny sposób pracy z lekturą z wykorzystaniem metod 

graficznych (tradycyjnych i komputerowych). 

 

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie motywacji do czytania lektur,  

 propagowanie czytelnictwa, 

 zachęcanie do przetwarzania informacji w postaci graficznej, 

 kształtowanie u uczniów postawy kreatywnej,  

 przygotowanie uczniów do odbioru literatury pięknej. 

 

Metody i formy: 

 

Nauczyciel proponuje uczniom konkretne ćwiczenia – np. napisanie notatki, 

narysowanie głównego bohatera, w formie graficznej. Każde ćwiczenie 

zaproponowane  przez nauczyciela ma charakter schematu, tabeli, mapy myśli, skrótu 

myślowego - tak, aby uczniowi łatwiej było przyswoić poznane na lekcji zagadnienia. 

Lekturownik służy także ekspresji, aby uczniowie poprzez wykonywane zadania, 

mogli wyrazić siebie – czasem muszą narysować, jak wyobrażają sobie daną sytuację 

bądź postać. Zeszyt do lektury ma za zadanie także zachęcić uczniów do zgłębiania 

informacji o lekturze, przeczytania jej i swobody wypowiedzi na jej temat – 

np. jednym z zadań było stworzenie ilustracji do książki, a innym utworzenie 

w zeszycie wybranej sceny w formie 3D bądź wklejenie przygotowanego memu 

na temat omawianej lektury. 

 

Przewidywane osiągnięcia 

(korzyści wdrożenia innowacji) 

 

Uczeń: 

 ma możliwość przetwarzania zdobytych informacji, 

 poznaje lektury i fabułę, bohaterów, 

 uczy się pojęć związanych z literaturą, 

 uczy się wypowiadać i zapamiętywać, 

Nauczyciel: 

 Wykorzystuje metody graficzne do nauki, 

 Zwiększa czytelnictwo, motywuje do czytania. 

 

Wpływ na pracę szkoły: 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wdrażanie nowych metod pracy, 

 Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów. 



Tematyka zajęć 

Zagadnienia będą obejmowały wskazane lektury z nowej podstawy programowej realizowane 

w klasie VII –tj. Ignacy Krasicki „Żona modna”; Adam Mickiewicz „Dziady cz. II”; Adam 

Mickiewicz „Świtezianka”; Juliusz Słowacki „Balladyna”; Henryk Sienkiewicz „Latarnik”, 

Karol Dickens „Opowieść wigilijna”, Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”; Ernest 

Hemingway „Stary człowiek i morze”; Aleksander Fredro „Zemsta”. 

 

Ewaluacja 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi: 

 rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, 

 rozmowy z rodzicami. 

Szczegółowa analiza przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji powoli 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 tej grupie.  

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione 

dyrektorowi szkoły.  


