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Honorowy patronat:
portal Niezbędnik Nauczyciela
Eko Dom System - Eko Szkoła

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.

 
 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 1 października 2019 roku  do 30 kwietnia 2020 roku

A U T O R  I  O R G A N I Z A T O R  P R O J E K T U :
Honorata Szanecka - dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

FORMA KONTAKTU:
wysyłanie wszelkich zapytań i próśb proszę kierować na Messenger Honoraty Szaneckiej          
- autorki projektu i administratorki grupy "CZYTAM Z KLASĄ - ogólnopolski 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 lub grupę świetlicową.
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Potwierdzenie realizacji każdego modułu, CERTYFIKAT końcowy dla klasy, nauczyciela

oraz DYPLOM dla każdego ucznia.
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Nauczyciel zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez prośbę o przyjęcie do grupy 
projektu "CZYTAM Z KLASĄ - ogólnopolski projekt edukacyjny dla klas I-III" na Facebooku 
(zwanej dalej stroną projektu) do dnia  14 września 2019 roku.
 
2. Przed rozpoczęciem pierwszego modułu projektu nauczyciel jest zobligowany do uzyskania 
ZGODY 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." 
W przypadku NIEPODPISANIA przez rodzica zgody na przetwarzanie danych osobowych,
wykorzystanie oraz rejestrowanie wizerunku, 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 we wrześniu 2019 r. na stronie projektu. 
 
3. Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI
Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO
PROJEKCIE.
W wyjątkowych przypadkach umożliwia się przestawienie kolejności modułów za zgodą autora
projektu. 
 

4. W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy lub grupa świetlicowa) wybiera jedną spośród
czterech zaproponowanych lektur, do której wykona zadania. 
 
5. 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. 
 
6. Lektury mogą być czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów.   
 
7. Na stronie patrona honorowego: Eko Dom System powstanie Eko Szkoła, w której  pojawi się
zakładka do projektu CZYTAM Z KLASĄ. 
W grudniu 2019r. nauczyciel zarejestruje tam swoją klasę i będzie wprowadzał SPRAWOZDANIE                     
z pierwszego modułu.  
Po umieszczeniu sprawozdania klasa otrzyma POTWIERDZENIE jego realizacji oraz dostęp do kolejnego
modułu. 
Sprawozdanie należy umieścić  w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia modułu.
 
8. 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).
 
9. W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW 
dla uczniów, wymagane jest zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.
 
 
 
 

1.
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HONORATA SZANECKA
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLONOWIE
"MAŁA SZKOŁA"

  PATRONAT HONOROWY:
 

Niezbędnik    Nauczyciela

JAK SIĘ ZABRAĆ ZA REALIZACJĘ PROJEKTU?
Nauczycielu! Od rodziców zbierz zgody, o których mowa w punkcie 2 regulaminu.

 
Do każdego modułu wybierz JEDNĄ z zaproponowanych lektur.

 
Przeczytaj ją uczniom lub pozwól im na samodzielne czytanie.

 
Spośród zaproponowanych do każdego modułu zadań, wspólnie z uczniami wybierz co najmniej CZTERY,
które zrealizujecie.

 
Nie zapomnij o uwiecznieniu zadań na zdjęciach.

 
Zarejestruj klasę, wyślij sprawozdanie z każdego modułu (patrz punkt 7 Regulaminu) i odbierz
potwierdzenie udziału  w danym module. 

 
Po przesłaniu wszystkich trzech sprawozdań odbierz CERTYFIKAT dla klasy, dla siebie oraz DYPLOMY
dla uczniów.
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- PRZEWODNIK PO PROJEKCIE -

UWAGA!!!
 

Dodatkowe szczegóły na temat pracy z projektem będą na bieżąco zamieszczane w
grupie  "CZYTAM Z KLASĄ - ogólnopolski projekt edukacyjny dla klas I-III"

 
Projekt może być wykorzystany jako innowacja pedagogiczna. Szczegóły na ten temat
również znajdą się na stronie projektu. 

 
Na stronie projektu 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. 

 
 
10. Projekt realizowany jest przez jeden zespół klasowy/ świetlicowy 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.
 
11. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
 
12. 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.
 
13. Szczegóły techniczne dotyczące bieżącej realizacji projektu będą na bieżąco
zamieszczane na stronie projektu. 
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MODUŁ I

01.10.2019 - 31.12.2019

proponowane lektury

"Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek (czterech prawych           
 i sześciu lewych)"   

     Justyna Bednarek
"Dzieci z Bullerbyn"   

     Astrid Lindgren
"Drzewo do samego nieba"

     Maria Terlikowska
"Baśnie" (do wyboru)

     Hans Christian Andersen

FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

ZADANIA DO WYKONANIA:
 

W LEKTURNIKU pokolorujcie okładkę, podpiszcie się i uzupełnijcie strony związane z
pierwszą przeczytaną lekturą- to zadanie jest obowiązkowe!!!  Wybierzcie jeszcze trzy
zadania.
 Zaprojektujcie i wykonajcie zakładki do książek, które będą nawiązywały do przeczytanej
lektury. Wykonane zakładki podarujcie komuś, kogo lubicie.
 W grupach lub wspólnie (z dostępnych materiałów) wykonajcie makietę, która
przedstawiać będzie dowolną scenę z czytanej lektury.
 Przygotujcie plakat zachęcający innych do przeczytania tej lektury.
 Przygotujcie w klasie KĄCIK CZYTELNICZY i umieśćcie w nim plakat PROJEKTU.
 W sali lub na korytarzu przy Waszej klasie zorganizujcie WYSTAWKĘ na temat czytanej
lektury. W tym zadaniu mogą pomóc rodzice.
 Zaproście gościa (dyrektora, wójta, rodzica, woźnego, innego nauczyciela), który poczyta
Wam fragmenty lektury.
Na dużym arkuszu szarego papieru (wspólnie lub w grupach) odrysujcie kontur jednego/ej
z Was i z tego konturu wykonajcie postać głównego bohatera. Technika wykonania
dowolna.

 
 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

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.

SPRAWOZDANIE Z TEGO MODUŁU NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 05.01.2020
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MODUŁ II

01.01.2020 - 29.02.2020

proponowane lektury

"Cukierku, ty łobuzie!"
     Waldemar Cichoń

"Psie troski"
     Tom Justyniarski

"O psie, który jeździł koleją"
     Roman Pisarski

"Doktor Dolittle i jego zwierzęta"
     Hugh Lofting

ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

ZADANIA DO WYKONANIA:
 

W LEKTURNIKU uzupełnijcie strony związane z drugą przeczytaną lekturą- to zadanie
jest obowiązkowe!!! Wybierzcie jeszcze trzy zadania.
 Zorganizujcie w klasie konkurs głośnego czytania.
 W grupach lub wspólnie (z kartonów i innych dostępnych materiałów) wykonajcie
legowisko dla zwierzaka. Umieśćcie w nim swoją ulubioną maskotkę. 
 Przygotujcie plakat zachęcający innych do przeczytania tej lektury.
 Przygotujcie w klasie KĄCIK CZYTELNICZY i umieśćcie w nim plakat PROJEKTU
 W sali lub na korytarzu przy Waszej klasie zorganizujcie WYSTAWKĘ na temat
czytanej lektury. W tym zadaniu mogą pomóc rodzice.
Zaproście weterynarza, który opowie Wam o swojej pracy. 
Zorganizujcie w szkole zbiórkę darów dla pobliskiego schroniska i przekażcie te dary
czworonożnym pupilom. 

 
 

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

UWAGA!!!

Zadania wykonane w MODULE I nie mogą być skopiowane do MODUŁU II.

Można tu wykonać zadanie o tej samej treści (jeśli takie się pojawia),

jednak musi dotyczyć lektury czytanej w tym module.

SPRAWOZDANIE Z TEGO MODUŁU NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 05.03.2020
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MODUŁ III

01.03.2020 - 30.04.2020

proponowane lektury

"Akademia pana Kleksa"
     Jan Brzechwa

"Detektyw Pozytywka" 
     Grzegorz Kasdepke

"Brzechwa dzieciom" (do wyboru)
     Jan Brzechwa

"Wiersze dla dzieci" (do wyboru)
     Julian Tuwim

POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

UWAGA!!!

Zadania wykonane w MODULE II nie mogą być skopiowane do MODUŁU III.

Można tu wykonać zadanie o tej samej treści (jeśli takie się pojawia),

 jednak musi dotyczyć lektury czytanej w tym module.

ZADANIA DO WYKONANIA:
 

W LEKTURNIKU uzupełnijcie strony związane z trzecią przeczytaną lekturą- to zadanie
jest obowiązkowe!!! Wybierzcie jeszcze trzy zadania.
 Zorganizujcie w klasie konkurs recytatorski.
 Zbierzcie informacje o autorze czytanej lektury i wykonajcie plakaty na jego temat. 
 Przygotujcie klasowy lub szkolny happening lub festyn z okazji Światowego Dnia
Książki, który przypada 23 kwietnia. Do tego zadania możecie zaprosić inną klasę, ale
to Wy musicie być głównym organizatorem.
 Wykonajcie sylwetę głównego bohatera wybranego utworu, który przeczytaliście.
Sylweta musi stać i być trójwymiarowa. 
 W sali lub na korytarzu przy Waszej klasie zorganizujcie WYSTAWKĘ na temat
czytanej lektury. W tym zadaniu mogą pomóc rodzice.
Zorganizujcie POKAZ MODY BAŚNIOWEJ. W tym zadaniu mogą wziąć udział również
uczniowie innych klas jako modelki i modele. Na widownię zaproście rodziców,
dyrektora lub inne osoby.
 Przygotujcie przedstawienie teatralne do czytanego utworu. 

 
 

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

SPRAWOZDANIE Z TEGO MODUŁU NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 05.05.2020
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