
Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych w II  półroczu roku szkolnego 2020/2021 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Grzejdziak 

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych: zajęcia świetlicowe – Innowacja pedagogiczna 

 

Zadania przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2020/2021: 

 

Rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, 

doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do 

czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, wzmacnianie więzi ze środowiskiem 

przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. 

 

Stopień realizacji celów: 

 

Zajęcia realizowane były dwa razy w tygodniu. Zajęcia nie były prowadzone podczas zajęć 

zdalnych, dlatego moduł drugi został rozpoczęty, jednak nie zrealizowany do końca.  

 

Umiejętności nabyte przez uczniów: 

 

Klasa III B zrealizowała Innowacjię międzynarodowego projektu edukacyjnego Czytam z 

klasą,  Lekturki spod chmurki, - MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW. 

Uczniowie wspólnie przygotowali kącik czytelniczy, stworzyli drzewo czytelnicze na którym 

po przeczytaniu książki przyczepili swoje listki, dzięki czemu stało się niezwykle barwne, 

zmieniające się w zależności od pory roku.  Umieścili także zwierzęta na nim żyjące. Do 

realizacji II modułu wspólnie została wybrana książka pt.: „Królowa Śniegu ” autorstwa 

H.CH. Andersena. Do realizacji modułu III wybrana została książeczka pt.” „Afryka Kazika” 

autorstwa Łukasza Wierzbickiego. Książeczki podobała się wszystkim, z zainteresowaniem 

słuchali kolejnych przygód bohaterów. Po poznaniu ostatniej z przygód uczniowie uzupełnili 

swoje lekturniki, wykonując portrety bohatera oraz po wybraniu ulubionej przygody wykonali 

piękne rysunki. Wysłuchaliśmy również opowiadania pt.: „Mała chmurka w krainie drzew” 

oraz „Mała chmurka w krainie słońca”. Wspólnie śpiewaliśmy piosenkę pt.: „Ekologiczne 

reggae”, piosenka, która szczególnie zapadła dzieciom w pamięć, chętnie śpiewały ją podczas 



zajęć. Bardzo zajmujące okazało się wykonanie ekologicznych strojów ze śmieci. 

Początkowo dzieci były niechętnie nastawione na ubrania ze śmieci, jednak po zagłębieniu się 

w temacie powstały fantastyczne stroje księżniczek, robotów i innych bohaterów. W celu 

pochwalenia się strojami przed innymi uczniami odbył się pokaz mody, jednak ze względu na 

pandemię dzieci zaprezentowały się przed każdą klasą osobno. Zostały nagrodzone oklaskami 

i wyrazami podziwu za ich kreatywność i zaangażowanie. Aby urozmaicić zajęcia 

zorganizowaliśmy piknik z książką. Lekturę czytaliśmy na świeżym powietrzu. Dzieci  

zachęcały młodsze klasy do wysłuchania książeczki i spędzeniu czasu z bohaterami książki na 

świeżym powietrzu.  

 

 

Liczba zaplanowanych godzin: 34 

Liczba zrealizowanych godzin: 22 

Liczba uczniów zapisanych/uczęszczających na zajęcia: 15/17( klasy ) 

 

Największe sukcesy: 

Dzieci chętnie uczestniczyły w projekcie. Z zainteresowaniem słuchały dalszych przygód 

bohaterów, samodzielnie sięgały po lekturę także w środowisku domowym. Zadania  zawarte 

w module zarówno I jak i III wykonywały chętnie i z zaangażowaniem.  Od początku roku 

szkolnego  uczniowie mocno zaangażowali się w realizację zadań.  Z zaciekawieniem słuchali 

przygód chmurki Tosi.  Realizując projekt uzupełnialiśmy kącik czytelniczy dodatkowymi 

działaniami i pracami dzieci. Klasowe drzewko czytelnicze wzbogacaliśmy darami jakie niosą 

pory roku. Stworzyliśmy wiele ciekawych prac, w których dominującą rolę odegrała tematyka 

drzew, ekologia i dbanie o środowisko. Wszyscy wspólnie rozwiązywaliśmy zagadki do 

przeczytanej książki. Dzieci w grupach wyturlały swoje drzewa, następnie wykonaliśmy 

plakaty zachęcające do ochrony lasu, zarówno przed zaśmiecaniem jak i przed zaprószeniem 

ognia. Obejrzeliśmy film instruktarzowy przedstawiający w jaki prosty sposób może dojść do 

samoistnego pożaru przez pozostawienie pustej, szklanej butelki w lesie. Dzieci przekonały 

się jak niewiele potrzeba, aby las rosnący kilkadziesiąt lat zniknął w kilka chwil. 

Obejrzeliśmy filmy o wykorzystaniu słońca w celu ochrony środowiska, czyli o odnawialnych 

źródłach energii. Po przeczytaniu książki przystąpiliśmy do realizacji zadań zawartych w 

lekturnikach dla dzieci. Uczniowie z przyjemnością podejmowali wszystkie zaproponowane 

zadania. 

 



Trudności, niepowodzenia: 

Brak. 

 

Wnioski do dalszej pracy: 

Dalsze zachęcanie dzieci do samodzielnego czytania lektur. Pokazanie dzieciom, że lektury 

mogą być ciekawe i interesujące poprzez wprowadzanie nowych, ciekawych sposobów na ich 

omawianie.  

 

 

      ……Katarzyna Grzejdziak…………… 

       (data i podpis nauczyciela) 


