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Opis: 

Aby wzbudzić w uczniach radość i przyjemność w czytaniu książek, 

przedsięwzięcie zostało oparte o działania teatralne, które uatrakcyjniają 

omawianie lektur. Po uzgodnieniu terminu, przeczytaniu i opracowaniu lektury, 

będziemy opracowywać książkę posiłkując się scenami teatralnymi (odgrywanie 

scenek, wcielanie się w postacie literackie, przekazywanie ruchami i mimiką 

swoich uczuć). Nowatorstwo polega na tym, iż uczniowie będą obcowali 

z lekturą na co dzień, pracując nad scenariuszem.  



Bawiąc się w teatr nauczą się pokazywać siebie, otworzą się, będzie im łatwiej 

radzić sobie w różnych sytuacjach. Do tych działań będą również zaangażowani 

rodzice (np. stroje). Jest to też ukłon dla akcji ,,Narodowe Czytanie’’. 

Przewidywane efekty: 

Wdrożenie innowacji spowoduje:   

- poznanie największych polskich autorów, 

- rozwijanie wyobraźni, 

- wzbogacanie słownictwa uczniów, 

- wzbudzanie chęci do czytania książek, 

- rozwijanie kreatywności, 

- będzie dodatkową okazją do rozmowy o twórczości pisarzy i poetów oraz 

swojej, 

- kształtowanie umiejętności teatralnych, 

- łatwość i swobodę w wyrażaniu siebie, 

- otwarcie się na różne sytuacje i radzenie sobie (jak bohaterzy lektur), 

- wspólne działania z rodzicami. 

Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.    

Ewaluacja: 

- udział uczniów w konkursach teatralnych, 

- współpraca z teatrem im. W. Siemaszkowej i udział w warsztatach teatralnych, 

- udział w akademiach i innych uroczystościach szkolnych, 

- lekcje otwarte dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- gromadzenie materiałów multimedialnych i ich publikacja na stronie 

internetowej szkoły, 

- sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji.    

Opracowała: mgr Joanna Bazan - Witwicka                          


