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W  n u m e r z e  m i ę d z y  i n n y m i :

BIBLIOTEKA PEŁNA
ATRAKCJI

Biblioteka we współpracy 
z Radą Rodziców organizuje
liczne konkursy: literacko-
plastyczne, recytatorskie,
artystyczne...

Przegląd wydarzeń bibliotecznych
na str. 5

INNOWACJE
PEDAGOGICZNE

Czas na omówienie kolejnej
innowacji pedagogicznej
wprowadzonej w SP1 - tym
razem język polski i tajemnice
lektur szkolnych.

O innowacjach na str. 8
 

WIEŚCI Z ZERÓWECZKI
Nasi najmłodsi uczniowie są
bardzo aktywni. Uwielbiają się
bawić, mają wiele ciekawych
pomysłów, wciąż angażują się
w różne akcje i projekty. 

Parę słów o klasie 0a na str. 2

N u m e r  2

PROJEKT MUZEUM HISTORII
POLSKI „BLIŻEJ SIEBIE.

DZIAŁAJ”
Klasa VIIIa pod kierunkiem wychowawczyni, Marty
Szymaniak, w ostatnich miesiącach brała udział 
w bardzo ciekawym projekcie edukacyjnym
organizowanym przez Fundację Edukacyjną Jana
Karskiego. W Jedyneczce odbyło się 18 godzin
warsztatów prowadzonych przez historyków,
dyplomatów i pasjonatów.

Relacja z warsztatów na str. 4



W klasie 0a ważne, ciekawe, wesołe i aktywne są wszystkie
dni. Świętujemy każde urodziny, obchodzimy Dzień
Kropki, Dzień Pluszowego Misia i Dzień Praw Dziecka.
Dużo rozmawiamy o zdrowiu, aktywności fizycznej 
i przyrodzie. Aby dowiedzieć się więcej o zwierzętach
wiejskich, domowych i egzotycznych, pojechaliśmy do
„Wesołej Zagrody”. Również chętnie poznajemy historię 
i tradycje Polski, dlatego zorganizowaliśmy „Tydzień
Legend Polskich”, wybraliśmy się do Piastowskiego
Archiwum Miejskiego, by dowiedzieć się, jak wyglądał
„Kultowy świat bajek naszych rodziców i dziadków”, a także
bierzemy udział w projekcie „Piękna Nasza Polska Cała”. 
W szkole i w domu lubimy słuchać bajek, baśni 
i opowiadań, dlatego aktywnie bierzemy udział w projekcie
„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Chodzimy
również do kina „Baśń” w Piastowie, realizując projekt
„Kino-Szkoła”.
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Za nami pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022, w trakcie którego wszyscy podejmowaliśmy
olbrzymi wysiłek organizacyjny w celu maksymalnego umożliwienia uczniom nauki stacjonarnej.
Uczyliśmy w formie stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej (na podstawie 26 zgłoszeń do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz  w wyniku zawieszenia stacjonarnego nauczania we wszystkich
klasach 1-8). Po feriach zimowych nauczanie zdalne będą kontynuowali uczniowie w klasach 5-8. 
Wszystkim nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi, osobom zarządzającym za ten
wyjątkowy wysiłek bardzo dziękuję. Kochani uczniowie, dla Was duże uznanie za umiejętność radzenia
sobie w ciągle zmieniających się warunkach i formach nauczania. Bardzo liczę na to, że zawsze będziecie się
wspierać i dbać o dobre relacje.
Pomimo trudności wszyscy staramy się realizować główne zadanie szkoły: nauczyciele - nauczanie, 
a uczniowie - uczenie się.
Zapraszam do lektury naszego e-biuletynu, w którym zamieściliśmy informacje o podejmowanych
projektach, działaniach, osiągnięciach uczniów.
Przed uczniami i nauczycielami ferie zimowe. Miłego, bezpiecznego i zdrowego wypoczynku!
Urszula Skrzypczak 
Dyrektor SP1

DRODZY CZYTELNICY!

Dzieci z oddziału przedszkolnego 0a są bardzo aktywne, chętnie odkrywają świat i zdobywają wiedzę.
Dlatego w naszej zerówce dużo się dzieje.
Klasa 0a chętnie bierze udział w różnych uroczystościach. Z okazji Święta Niepodległości zaśpiewaliśmy
hymn Polski i przeszliśmy z wysoko uniesionymi flagami wokół naszej szkoły. 
Z okazji andrzejek zorganizowaliśmy zabawę, bal kostiumowy i staropolskie wróżby. Na początku grudnia
odwiedził nas Mikołaj, rozdał prezenty, a my w podzięce pięknie mu zaśpiewaliśmy. 
W połowie grudnia nagraliśmy występ z okazji Świąt Bożego Narodzenia (można go obejrzeć na Facebooku
naszej szkoły). Natomiast tuż przed przerwą świąteczną spotkaliśmy się przy wspólnym stole wigilijnym,
podzieliliśmy się opłatkiem, a potem przy choince śpiewaliśmy najpiękniejsze kolędy. Nowy rok rozpoczął
się pracowicie, bo przygotowaliśmy laurki, gliniane maki 
i przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

WIEŚCI Z ZERÓWECZKI (0A)

Lubimy się uczyć, poznawać cyfry i litery,
coraz ładniej piszemy, a nawet zaczynamy
już czytać pierwsze wyrazy. Ale
najbardziej lubimy się bawić – wspólnie,
aktywnie i wesoło spędzać czas razem. 
Mówiąc krótko: w zerówce najczęściej
słychać radosny śmiech.  



Witam!
Nazywam się Lidia Silska. Jestem magistrem rehabilitacji ruchowej i terapeutą integracji sensorycznej.
Pracuję w Jedyneczce 13 lat. 12 lat usprawniałam dzieci w zaciszu szkolnego gabinetu przystosowanego 
 do tego typu zajęć. Rozmowy z rodzicami o postępach terapii odbywały zawsze na terenie szkoły.
Aż nagle w marcu 2020r. pandemia zmieniła wszystko. Ćwiczenia odbywały się zdalnie. A od rodziców 
 „moich dzieci” dowiadywałam się, że dostęp do specjalistów w tym trudnym czasie jest ograniczony
albo w ogóle go nie ma. Dlatego postanowiłam dzielić się moją wiedzą w wirtualnej „Sensorycznej
Kawiarence”, gdzie pijąc kawę czy herbatę w domowym zaciszu, możecie Państwo za jednym
kliknięciem dowiedzieć się,  jak stymulować prawidłowy rozwój dziecka od urodzenia i jak mu pomóc,
gdy wystąpią problemy edukacyjne czy emocjonalne.  

SENSORYCZNA KAWIARENKA

3

Na stronie internetowej szkoły w zakładce Zespołu Promocji  Zdrowia
ukazało się wiele artykułów.  Są tam omówione takie ciekawe tematy,
jak np. „Dieta sensoryczna”, „Dyspraksja - przyczyny, objawy, terapia”,
„Dziecko słyszy, ale nie słucha”, „Dojrzałość szkolna w aspekcie
integracji sensorycznej” i  wiele innych.
Duża liczba osób odwiedzających „Kawiarenkę” zmobilizowała mnie
do dalszej intensywnej pracy i opracowania serii artykułów pod
wspólnym tytułem „Wpływ przetrwałych odruchów pierwotnych na
sukces i porażkę w szkole”.  Odruchów tych jest wiele i sukcesywnie
będę je omawiać na stronie naszej szkoły.
Planuję też nagrywać filmiki, w których dzieci będą pokazywać
ćwiczenia, które pomagają rozwijać szkolne umiejętności, takie jak
pisanie i czytanie. Proponowane ćwiczenia pokażą, jak  poprawić
koncentrację uwagę, pamięć wzrokową, słuchową, koordynację
ruchową i doskonalić umiejętności  sportowe.
Zapraszam do „Sensorycznej Kawiarenki”!

Lidia Silska
 

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
 

Laboratoria Przyszłości to skierowana do szkół inicjatywa
edukacyjna MEiN mająca na celu budowanie wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka,
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Ma ona zwiększyć
zainteresowanie dziedzinami technicznymi i ścisłymi oraz
popularyzować umiejętności praktyczne.
Nasza szkoła zgłosiła się do programu i otrzymała pełne
wnioskowane wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego
wyposażenia.
Sprzęt, który pozyskaliśmy w ramach Laboratoriów Przyszłości, to
m.in.: pracownia robotyczna, gogle VR, drukarki i długopisy 3D,
mikroskopy cyfrowe, drony.
Zakupione w ramach Laboratoriów Przyszłości wyposażenie
uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz pozwoli uczniom rozwijać
zainteresowania, „oswajać” najnowsze technologie i je stosować.

Maria Zabierzewska



W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 klasa VIIIA uczestniczyła w projekcie „Bliżej
siebie. Działaj.” zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego. Został on
zrealizowany dzięki Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Pomysł projektu powstał z doświadczeń pandemii Covid-19. Unaoczniła ona liczne trudności
psychologiczne wśród uczniów, takie jak problemy w komunikacji, poczucie rezygnacji, obcości 
i obojętności, wynikające z długotrwałej izolacji. Pandemia wpłynęła też na obniżenie chęci
działania na rzecz wspólnego dobra.
Celem projektu było zatem aktywne zwalczanie powyższych trudności oraz zainspirowanie
młodzieży do działania w sprawach ważnych społecznie.
Uczniowie klasy VIIIA wzięli udział w 18 godzinach warsztatów przeprowadzonych przez
profesjonalnych trenerów, świadków historii i dyplomatów. Tematy poruszane na spotkaniach to
m.in. aktywne słuchanie, otwarta komunikacja, autoprezentacja, ekumenizm, wolontariat i działania
organizacji pozarządowych. 

KLASA VII IA W PROJEKCIE MUZEUM HISTORII  POLSKI „BLIŻEJ SIEBIE.  DZIAŁAJ”
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Pierwsze z zajęć dotyczyły osoby Jana Karskiego. Sylwetkę tej
niezwykłej, odważnej i bohaterskiej postaci w charyzmatyczny
sposób przedstawił nam historyk Szymon Pawlak. 
W ramach następnych zajęć uczniowie spotkali się 
z niezwykłym świadkiem historii,Krystyną Budnicką, która
przybliżyła historię swojego życia oraz okrucieństwo polityki
holokaustu, której była ofiarą. 
Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania prawa 
i organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce, uczniom wyjaśnił
sędzia Włodzimierz Hilla.
 Dwukrotnie spotykaliśmy się na warsztatach z edukatorem
Stanisławem Niemojowskim. Za pierwszym razem
rozmawialiśmy o ekumenizmie i religiach świata, a na
następnych o tym, jaki powinien być nowoczesny patriotyzm. 
Na warsztatach prowadzonych przez edukatorkę fundacji Agatę
Dąbrowską młodzież dowiedziała się, jak przeprowadzać
wywiady historyczne. Ta umiejętność  posłużyła uczniom 
kl. VIII a do przygotowania własnych tekstów na temat
doświadczenia pandemii wśród różnych pokoleń. Zebrane
materiały zostały wydane w formie profesjonalnej publikacji
książkowej.
Udział klasy w projekcie był doświadczeniem niezwykle
wartościowym, pokazującym, jak ważna jest komunikacja
międzyludzka, a także aktywne angażowanie się w życie
społeczności.
Marta Szymaniak



Jak co roku na początku września w całej Polsce odbywały się publiczne obchody Narodowego
Czytania. Także w Piastowie 4.09.2021 r. na patio LO im. Adama Mickiewicza spotkali się
przedstawiciele władz miasta, bibliotekarze, poloniści, uczniowie piastowskich szkół i wszyscy
miłośnicy literatury polskiej. W wydarzeniu wzięli udział także uczniowie naszej szkoły –
Martyna Gabryelska i Michał Rzepiński, którzy wspólnie odczytali fragment II aktu dramatu
Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Serdecznie dziękujemy naszym czytelnikom za
zaangażowanie w akcję.
W październiku tradycyjnie odbyły się pierwsze spotkania czytelnicze z uczniami klas
pierwszych. Było wspólne omówienie zasad zachowania w bibliotece, oglądanie jej zbiorów oraz
długie rozmowy o książkach. Dzieci mogły wykazać się umiejętnością czytania, znajomością
literatury, a także wiedzą na temat zasad pracy z książką. Każdy nowy czytelnik dostał 
w prezencie zakładkę do książki i od razu mógł wypożyczyć wybraną przez siebie pozycję. Od tej
pory nasze pierwszaki są stałymi bywalcami biblioteki. Oby tak dalej!

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych biblioteka zorganizowała dwa
konkursy – literacko-plastyczny dla uczniów klas 1-5
oraz recytatorski dla uczniów klas 6-8. Pierwszy
polegał na przepisaniu fragmentu wiersza o jesieni 
i wykonaniu ilustracji do niego, natomiast w drugim
konkursie uczestnicy recytowali wiersze Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, literackiego patrona roku
2021. Laureatki konkursu recytatorskiego
reprezentowały naszą szkołę także podczas
międzyszkolnego konkursu recytatorskiego,
którego Jedyneczka była organizatorem. Konkurs
międzyszkolny odbył się w naszej bibliotece
3.12.2021, a wzięli w nim udział uczniowie trzech
piastowskich szkół podstawowych. Wszyscy
uczestnicy konkursów organizowanych przez
bibliotekę otrzymali dyplomy, a zwycięzcy również
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców. 

BIBLIOTEKA PEŁNA ATRAKCJI
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Przy współpracy z Radą Rodziców
biblioteka zorganizowała także rodzinny
konkurs na ozdobę lub kartkę świąteczną,
w którym uczniowie wraz z rodzicami,
dziadkami i rodzeństwem przygotowali
przepiękne dekoracje i kartki świąteczne.
Wystawę prac można było podziwiać przez
cały grudzień w holu głównym szkoły, 
a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
i nagrody za udział. 
I jeszcze jedna dobra wiadomość dla
naszych czytelników – święty Mikołaj
odwiedził także szkolną bibliotekę 
i przyniósł nam wspaniałe książki! Mamy
Klub opiekunek, Zwiadowców, Lukrecję, nowe
komiksy, wiele książeczek z serii Czytam
sobie i Mądra Mysz, a także albumy 
o zwierzętach i poradniki rysowania – dla
każdego coś miłego. 

 

Biblioteka szkolna jest miejscem, w którym niektórzy uczniowie wyciszają się, inni pracują, a jeszcze
inni zakradają się do świata wyobraźni i pochłaniają książki, przeżywając niezliczone przygody ze
swoimi ulubionymi bohaterami. Do odwiedzania biblioteki zachęcamy wszystkich bez wyjątku – 
i dużych, i małych, zabieganych i znudzonych, tych, którzy przeczytali mnóstwo książek, i tych co
wciąż nie trafili na tę jedną, która pochłonie ich bez reszty. 

Magdalena Tarabasz

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska



Konkurs „Eko Anioł” organizowany przez Parafię Św. Michała Archanioła w Piastowie:

Międzyszkolny konkurs recytatorski twórczości K.K. Baczyńskiego: Anastazja Bożek kl. 7c - III
miejsce
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów”: Zuzanna Zacharczenko
4b, 5 miejsce - tytuł laureata, Helena Nurkiewicz kl. 4b - wyróżnienie, Franciszek Pakuła 8c -
wyróżnienie
"Orzeł Matematyczny" - laureaci: Wiktoria Wesołowska kl. 2a, Rafał Romaniuk kl. 2b, Alicja
Strzelińska kl. 3c, Michał Rzepiński kl. 8b, Izabela Krzemińska kl. 7a, Łucja Ługowska kl. 8a, Dominik
Omen kl. 7a, Taras Hladkyy kl. 4b, Natalia Kowalewska kl. 8b
Konkurs o zdrowiu "Higieja": Franciszek Pakuła, kl. 8c jest w etapie rejonowym
Multitest z j. angielskiego: Aleksandra Machera kl. 7a (laureat), Bruno Wojciechowski kl. 7c
(wyróżnienie), Aleksander Zawadzki kl. 8c (wyróżnienie)
The Bat Kid: Zofia Gaweł kl. 4a (laureat VI miejsce), Bruno Wojciechowski kl. 7c (laureat V miejsce),
Tomasz Machnio kl. 7d (laureat V miejsce), Dorota Gawlik (laureat X miejsce)
Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego: Aleksandra Machera 7a – przeszła do etapu rejonowego
Multitest z matematyki: laureat Michał Rzepiński kl. 8b

Nagrodzeni w konkursach, które odbyły się od listopada do końca stycznia:

      II miejsce - Jakub Jaśkiewicz kl. 3a,  III miejsce - Oliwier Skrzypczuk kl. 2b

 

KONKURSY,  KONKURSY. . .
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Lubią je uczniowie,  interesują się nimi rodzice.  Jak co roku będzie ich w naszej  szkole wiele.

WIELKI SUKCES ÓSMOKLASISTY W OLIMPIADZIE CHEMICZNEJ
 
 

Z radością informujemy, że uczeń klasy 8A, Krzysztof Pięta, dostał się do
ostatniego, trzeciego etapu ogólnopolskiej olimpiady wiedzy chemicznej.
Dwa pierwsze etapy odbyły się zdalnie w szkole, natomiast finał odbędzie
się w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Celem olimpiady jest umożliwienie uczniom
zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności,
rozbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół podstawowych,
ale przede wszystkim rozpoznanie szczególnie utalentowanych 
w dziedzinie chemii uczniów już na wczesnym etapie edukacyjnym.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Agata Traczyk

A PRZED NAMI. . .
Międzyszkolny projekt/konkurs mitologiczny dla klas IV – VI „Z mitologią za pan brat”
(luty/marzec)
Międzyszkolny projekt/konkurs literacki dla klas VII – VIII „Rok 2022 – rokiem romantyków”
Miejski projekt związany z obchodami 70-lecia otrzymania praw miejskich przez Piastów
„Historia Piastowa w lapbookach” oraz quiz z wiedzy o mieście (kahoot)
Projekt miejski „Absolwenci naszych szkół”
Projekt językowy dla uczniów klas IV „Chwycić byka za rogi”
Galileo i Albus – ogólnopolskie konkursy biologiczno-przyrodnicze oraz językowe
Konkurs plastyczny z zagrożenia smogiem
Kangur matematyczny
Europejski Konkurs Statystyczny
Konkurs "Logiczne Myślenie"
Fox - konkurs z j. angielskiego

      ...i wiele innych!
     



Ferie zimowe to czas odpoczynku i relaksu. Warto podczas nich zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo. 
Przedstawiamy kilka zasad, o których warto pamiętać:
1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne! 
Gdy widzisz zamarznięte zbiorniki wodne (jeziora, stawy, rzeki itp.), możesz mieć pokusę, aby z nich
skorzystać. Jednak pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, jaka jest ich wytrzymałość. Korzystaj z jazdy na
łyżwach wyłącznie na przygotowanych do tego lodowiskach.
2. Podczas zabaw na śniegu dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych!
Jeśli bawisz się z kolegami śnieżkami, nigdy nie rzucaj w twarz. Nie łącz miękkiego śniegu 
z kawałkami lodu, z kamieniami. Nie rzucaj w przechodniów ani w okna. Jeśli kolega/ koleżanka nie
chce się w ten sposób bawić – uszanuj jego prośbę. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni, dróg,
zbiorników wodnych, drzew. Uważaj na inne zjeżdżające osoby. Sprawdź, czy sanki nie są
uszkodzone. 
3. Nie strącaj sopli zwisających z dachów lub drzew. 
Duży spadający sopel może zrobić człowiekowi krzywdę. 
4. Pamiętaj o zasadach ruchu drogowego. 
Nie przebiegaj przez ulicę. Dokładnie stosuj się do zasad przechodzenia przez jezdnię. Wieczorem
noś odblaski. 
5. Stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów w góry, nad morze czy w inne miejsca. 
Zawsze sprawdzaj prognozy pogody i ostrzeżenia, np. przed zagrożeniem lawinowym. Jeśli będziesz
zjeżdżał na nartach, stosuj się do obowiązujących na stokach zasad bezpieczeństwa. 
6. Zadbaj o strój dostosowany do tego, co robisz, np. ciepłe, wielowarstwowe ubranie, odpowiednie
buty, kask, odblaski, krem przed wyjściem na mróz itp. 
7. Nie ufaj nieznanym ci osobom, nie podawaj adresu bez potrzeby, nie chwal się rzeczami, które
masz w domu. 
Nie przyjmuj od nieznajomych żadnych upominków. Nie wsiadaj z nikim obcym do samochodu. 
8. Właściwie korzystaj ze sprzętów gospodarstwa domowego. 
9. Ze względu na zagrożenie wścieklizną pamiętaj o nieodtykaniu obcych psów, kotów oraz
innych zwierząt. 
Po kontakcie ze zwierzęciem umyj ręce. Jeśli zostaniesz ugryziony, oczyść ranę i bezzwłocznie
skontaktuj się z lekarzem. 
10. Korzystając z Internetu, stosuj się do zasad bezpieczeństwa omawianych podczas  godzin
wychowawczych i  informatyki. 
11. Nie podawaj nikomu żadnych danych, adresu, informacji o posiadanych rzeczach. 
Zachowaj ostrożność, wstawiając i udostępniając swoje zdjęcia. Zachowaj zasady NETYKIETY. 
12. Ze względu na pandemię pamiętaj o noszeniu maseczek oraz o częstym myciu i odkażaniu rąk. 

BEZPIECZNE FERIE

7

Nadchodzące ferie zimowe warto wykorzystać na
swoje hobby oraz na różne przyjemności, na które
brakuje czas w trakcie zajęć szkolnych. W tym czasie
zadbaj także o swoje zdrowie, pamiętaj o zdrowym
żywieniu, aktywności fizycznej, piciu wody. 
Życzymy zdrowych, bezpiecznych i wesołych ferii
zimowych. 

Marta Bloch
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Na naszej stronie internetowej
http://sp1piastow.pl/ znajdą Państwo między
innymi galerię zdjęć i filmów, kalendarz roku
szkolnego, wymagania edukacyjne, przydatne
dokumenty, informacje o realizowanych
projektach, innowacjach czy konkursach. 

Relacje z wydarzeń zamieszczane są na bieżąco
również na naszym oficjalnym profilu na
Facebooku
https://www.facebook.com/sp1piastow.
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INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ODKRYWAMY TAJEMNICE LEKTUR SZKOLNYCH”

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 4a i 4b uczestniczą w programie innowacji pedagogicznej
„Odkrywamy tajemnice lektur szkolnych”. Projekt zakłada wprowadzenie 
 i wykorzystywanie elementów krytycznego czytania jako metody wspomagającej poznawanie 
i zrozumienie treści lektur szkolnych.
Głównym celem innowacji jest zmotywowanie uczniów do uważnego, aktywnego i krytycznego
czytania utworów literackich. Człowiek zdobywa wiedzę przede wszystkim poprzez język.
Nauczanie języka ojczystego tworzy fundament ogólnego rozwoju ucznia. Istotnym elementem
służącym doskonaleniu sprawności językowej jest stwarzanie uczniom okazji do kontaktu 
z literacką polszczyzną, poznawanie jej bogactwa i możliwości wyrazu. Dlatego motywowanie
dzieci do czytania, do poszerzania znajomości literatury jest jednym 
 z ważniejszych zadań w pracy polonistycznej. Oprócz tego ważnym celem innowacji jest
doskonalenie umiejętności obcowania z tekstem, zrozumienia go, „wchodzenia” w niego 
i poddawania krytycznej analizie, dzięki czemu człowiek staje się świadomym odbiorcą 
i uczestnikiem kultury. 
Proponowane w ramach innowacji zadania służą kształceniu umiejętności odbioru dzieł literackich,
zniwelowaniu u uczniów lęku przed czytaniem, pisaniem i mówieniem, a przede wszystkim –
rozbudzeniu potrzeby obcowania z książką jako niewyczerpanym źródłem wiedzy o świecie 
i człowieku.
W jak najlepszym zrozumieniu treści lektur pomaga „Lekturownik”, czyli dodatkowy zeszyt, 
w którym uczniowie gromadzą informacje na temat przeczytanej książki, własne przemyślenia 
i spostrzeżenia, stawiają pytania wspierające odbiór utworu, notują informacje zebrane podczas
omawiania tekstu na lekcji. 

Iwona Skiba

http://sp1piastow.pl/
https://www.facebook.com/sp1piastow

