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MIĘDZYNARODOWY
PROJEKT EDUKACYJNY

skierowany jest do uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych

Honorowy patronat:
portal Niezbędnik Nauczyciela
Partner w czytaniu:
Wydawnictwo MAC Edukacja

AUTOR I ORGANIZATOR PROJEKTU:
FORMA KONTAKTU:
wysyłanie wszelkich zapytań i próśb proszę kierować na Messenger Honorata Szanecka
- autorki projektu i administratorki grupy "CZYTAM Z KLASĄ - międzynarodowy projekt
edukacyjny dla klas I-III."
UCZESTNICY:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół
polonijnych. Za uczestnika uznaje się jeden zespół klasowy, grupę świetlicową lub
biblioteczną.
CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 23 września 2020 roku do 21 czerwca 2021 roku
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Honorata Szanecka - dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

CELE PROJEKTU:
rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej,
doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
zachęcanie 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.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Potwierdzenie realizacji każdego modułu, CERTYFIKAT końcowy dla klasy, nauczyciela
oraz DYPLOM dla każdego ucznia.
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1. Aby wziąć udział w projekcie nauczyciele zobligowani są do:
wysłania

prośby

o

przyjęcie

do

grupy

projektu

https://www.facebook.com/groups/766150120858048/

na

najpóźniej

Facebooku
do

dnia

30 listopada 2020 roku,
zapoznania się z Regulaminem i Przewodnikiem po projekcie,
wypełnienia

i

wysłania

FORMULARZA

ZGŁOSZENIOWEGO,

który

zostanie

udostępniony na grupie projektowej do 31 sierpnia. Ostateczny termin wysyłania
formularza zgłoszeniowego mija 30 listopada 2020r,
pobrania plakatu o udziale w Projekcie, umieszczenia go na stronach internetowych
szkoły, na tablicach informacyjnych, drzwiach klasy itp. Plakat będzie dostępny na grupie
przed rozpoczęciem I modułu,

RODZICÓW na udział dzieci w projekcie.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie oraz rejestrowanie
wizerunku dzieci są całkowicie dobrowolne, a niepodpisanie ich przez rodzica nie
wyklucza udziału dziecka w projekcie "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki."
W takim przypadku nauczyciel jest zobowiązany wykonywać dokumentację fotograficzną
tak, aby widoczne na niej były tylko prace dzieci oraz aby nie widniał na niej wizerunek ani
dane osobowe dziecka, którego rodzic nie wyraził na to zgody.
Wzór zgody zostanie udostępniony przed rozpoczęciem projektu na grupie projektowej.
2. Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:
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przed rozpoczęciem projektu nauczyciel jest zobligowany do uzyskania ZGODY

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

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie
PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE
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3. W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy, grupa świetlicowa lub biblioteczna)
wybiera jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona zadania.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej czterech zadań z każdego
modułu projektowego. Szczegółowy wykaz lektur oraz zadań dołączono do Regulaminu
w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE.
5. Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów.
6. Na stronie internetowej projektu (w trakcie tworzenia) nauczyciel umieści sprawozdania
z realizacji poszczególnych modułów. Link do strony zostanie udostępniony najpóźniej do
30 listopada 2020r.
Po umieszczeniu sprawozdania klasa otrzyma POTWIERDZENIE jego realizacji oraz
dostęp do kolejnego modułu.
Sprawozdanie należy umieścić do miesiąca od zakończenia modułu.

8. W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także
DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane jest zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH
MODUŁÓW.
9. Projekt realizowany jest przez jeden zespół klasowy, świetlicowy lub biblioteczny pod
opieką jednego nauczyciela, który otrzymuje certyfikat. W wyjątkowych przypadkach
istnieje możliwość otrzymania certyfikatów przez dwóch nauczycieli prowadzących
zajęcia w tej samej grupie. Dotyczy to tylko nauczycieli wspomagających.
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7. Sprawozdanie z realizacji każdego modułu należy stworzyć w formie krótkiego opisu
(jakie zadania zostały zrealizowane i w jaki sposób) oraz dołączyć do niego przynajmniej
cztery zdjęcia (po jednym z każdego zrealizowanego zadania).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie,
bez podania przyczyny. O wszelkich formach zmian w regulaminie uczestnicy będą
informowani na stronie projektu.
11. Szczegóły techniczne dotyczące bieżącej realizacji projektu będą na bieżąco
zamieszczane na grupie projektowej.
12. Udział w projekcie jest dobrowolny i BEZPŁATNY.
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- PRZEWODNIK PO PROJEKCIE JAK SIĘ ZABRAĆ ZA REALIZACJĘ PROJEKTU?
Nauczycielu! Od rodziców zbierz zgody, o których mowa w punkcie 1 regulaminu.
Zgody te przechowuj w swojej dokumentacji. W każdym momencie możesz zostać poproszony
przez organizatora o ich udostępnienie.
Samodzielnie lub wspólnie z uczniami stwórz klasową chmurkę, którą umieścicie w kąciku
czytelniczym.
Do każdego modułu samodzielnie
z zaproponowanych lektur.

lub

wspólnie

z

uczniami

wybierz

JEDNĄ

Przeczytaj ją uczniom lub pozwól im na samodzielne czytanie.
Spośród zadań zaproponowanych do każdego modułu, wspólnie z uczniami wybierz co
najmniej CZTERY (dwa obowiązkowe oraz co najmniej dwa dowolne), które zrealizujecie.
Nie zapomnij o uwiecznieniu zadań na zdjęciach.

Po przesłaniu wszystkich trzech sprawozdań odbierz CERTYFIKAT dla klasy, dla siebie oraz
DYPLOMY dla uczniów.

UWAGA!!!
Dodatkowe szczegóły na temat pracy z projektem będą na bieżąco zamieszczane
w grupie "CZYTAM Z KLASĄ edycja II - międzynarodowy projekt edukacyjny dla
klas I-III"
Projekt może być wykorzystany jako innowacja pedagogiczna. Szczegóły na ten
temat również znajdą się na grupie projektu.
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Wyślij sprawozdanie z każdego modułu (patrz punkt 6 Regulaminu) i odbierz potwierdzenie
udziału w danym module.

Na grupie projektowej zabrania się propagowania nienawiści/nękania.
Autopromocja, spam i nieistotne linki są niedozwolone.
Członkostwo w tej grupie wymaga wzajemnego zaufania i szacunku.
Informacje udostępniane w tej grupie powinny w niej pozostać.
Autor/organizator projektu zastrzega sobie prawa autorskie.
Nauczycielu! Zanim przystąpisz do zadań, ze strony projektu
POBIERZ LEKTURNIK (dostępny we wrześniu)
Wydrukuj go dla każdego ucznia lub załóż dzieciom zeszyty LEKTURNIKI.
W lekturniku dzieci będą opisywały lub ilustrowały daną lekturę.
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"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

SPRAWOZDANIE Z TEGO MODUŁU
NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 21.01.2021

Inna lektura zaproponowana przez
nauczyciela, kojarząca się z drzewami

MODUŁ I

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW
23.09.2020 - 21.12.2020
proponowane lektury

ZADANIA DO WYKONANIA po przeczytaniu lektury:
Zadanie obowiązkowe (to zadanie klasa wykonuje jako pierwsze zadanie w module).
W LEKTURNIKU pokolorujcie okładkę, podpiszcie się i uzupełnijcie strony związane z
pierwszą przeczytaną lekturą.

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.
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Zadanie obowiązkowe - EKOlogiczne (to zadanie klasa wykonuje jako ostatnie
zadanie w module).
Przeczytajcie opowiadanie "Mała chmurka w krainie drzew", a następnie zrealizujcie
wybrane zadania umieszczone w scenariuszu zajęć.
Opowiadanie oraz scenariusz zostaną udostępnione na grupie na początku modułu I.

PATRONAT HONOROWY:
Niezbędnik

Nauczyciela

"Zima Muminków" Jansson Tove
"Zaczarowana zagroda" Czesław Centkiewicz
"Baśnie" Hans Christian Andersen (związane
z tematyką modułu do wyboru)
"Zimowe przygody jeżyka spod jabłoni"

SPRAWOZDANIE Z TEGO MODUŁU
NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 20.04.2021

Alicja Ungeheuer-Gołąb

MODUŁ II

"Zagubiona w śniegu" Webb Holly
Inna lektura zaproponowana przez
nauczyciela, kojarząca się ze śniegiem

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU
22.12.2020 - 20.03.2021

proponowane lektury

ZADANIA DO WYKONANIA po przeczytaniu lektury:

Zadanie obowiązkowe - EKOlogiczne (to zadanie klasa wykonuje jako ostatnie
zadanie w module).
Przeczytajcie opowiadanie "Mała chmurka w krainie śniegu", a następnie zrealizujcie
wybrane zadania umieszczone w scenariuszu zajęć.
Opowiadanie oraz scenariusz zostaną udostępnione na grupie na początku modułu II.
Wybierzcie jeszcze co najmniej dwa zadania.
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.
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Zadanie obowiązkowe (to zadanie klasa wykonuje jako pierwsze zadanie w module).
W LEKTURNIKU uzupełnijcie strony związane z drugą przeczytaną lekturą.

PATRONAT HONOROWY:
Niezbędnik

Nauczyciela

"Afryka Kazika" Łukasz Wierzbicki
"Lato Muminków" Tove Jansson
"Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren
"Co słonko widziało" Maria Konopnicka
"Dzieci Pana Astronoma" Wanda Chotomska

SPRAWOZDANIE Z TEGO MODUŁU
NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 21.07.2021

Inna lektura zaproponowana przez

MODUŁ III

nauczyciela, kojarząca się ze słońcem

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA
21.03.2021 - 21.06.2021
proponowane lektury

ZADANIA DO WYKONANIA po przeczytaniu lektury:

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.
Opowiadanie oraz scenariusz zostaną udostępnione na grupie na początku modułu III.
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.
5. 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.
6. W słoneczny dzień zorganizujcie LEKCJĘ POD CHMURKĄ. Oczywiście pamiętajcie
o tym, aby na lekcji nie zabrakło czytania.

AUTOR PROJEKTU:
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"MAŁA SZKOŁA"
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Zadanie obowiązkowe (to zadanie klasa wykonuje jako pierwsze zadanie w module).
W LEKTURNIKU uzupełnijcie strony związane z trzecią przeczytaną lekturą.

PATRONAT HONOROWY:
Niezbędnik

Nauczyciela

- KILKA DODATKOWYCH SŁÓW OD AUTORKIDrodzy Nauczyciele!
Projekt "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki" został stworzony z myślą
o zachęceniu uczniów do czytania książek, w tym lektur szkolnych.
Często spotykam się z sytuacją, kiedy dziecko na samo słowo "lektura", robi
niezadowoloną minę. Moim zamiarem jest pokazanie dzieciom, że czytanie lektur
może być fajną zabawą.
Ten projekt ma być formą wspaniałej przygody dla uczniów i nauczyciela.

21.03.2021 - 21.06.2021
W związku z powyższym, zachęcam i proszę Was, nauczycieli:

GRUPA na Facebooku służy do dzielenia się pomysłami, inspirowania siebie nawzajem,
nawiązywania współpracy. Wstawianie zdjęć z realizacji projektu na grupę jest dobrowolne.
Informacje i ogłoszenia umieszczane przeze mnie, łatwo można znaleźć w PLIKACH
i TEMATACH grupy.
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dajcie dzieciom wybór, którą książkę chciałyby przeczytać.
Pozwólcie im zdecydować, czy wolą czytać same, czy ma to robić nauczyciel.
Dzieciom, które nie chcą rozmawiać o lekturze, pozwólcie na słuchanie.
W pewnym momencie same włączą się do rozmowy.
NIE RÓBCIE SPRAWDZIANÓW z treści lektur.
Podczas realizacji projektu jedyną formą oceniania ucznia może być
POZYTYWNA informacja opisowa lub ustna.
Pomagajcie, zachęcajcie do działania, ale dajcie dzieciom pracować samodzielnie
podczas wykonywania zadań do poszczególnych modułów. Pozwólcie im tworzyć
własne wytwory. Choć czasami mogą Wam się one wydawać nie do końca zgodne
z Waszymi oczekiwaniami, dla uczniów będą stanowiły najpiękniejsze dzieło.
Chwalcie i motywujcie, bo to najlepsza droga do zachęcenia dzieci do działania,
do czytania.

Strona do sprawozdań zostanie uruchomiona pod koniec realizacji I modułu.
W przypadku przejścia szkoły na zdalne nauczanie, nauczyciel samodzielnie modyfikuje
zadania w taki sposób, aby możliwe było ich wykonanie w domu, np. zamiast PIKNIKU
CZYTELNICZEGO POD CHMURKĄ, dziecko ma za zadanie wyjście z rodzicem na świeże
powietrze i wspólne czytanie. Formuła zadania powinna być zbliżona do regulaminowej,
jednak zostawiam nauczycielom w tej kwestii dowolność.
Życzę wspaniałego roku szkolnego!
Honorata Szanecka
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