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WSTĘP
Dzisiejsze zainteresowania dzieci to świat wirtualny – gry komputerowe, portale
społecznościowe, rozmowy na czacie. Taki sposób bycia odsuwa na bok literaturę, czytanie
staje się nie modne- teraz można przecież posłuchać audiobooków. Dzieci nie biorę książki do
ręki wolą laptop czy komputer.
Dzięki innowacji będzie można zarówno posłuchać, ale także poczytać nasze piękne
polskie legendy. Czytanie legend sprzyja rozwojowi psychicznemu, pozwala wejść
w magiczny, tajemniczy świat, który uczy do dobre a co złe. Legendy podobnie jak baśnie
zawierają w sobie morał - czyli uczą.
Dzięki słuchaniu uczeń wyobraża- wizualizuje sobie legendę, tworzy obraz danego
miejsca co w przyszłości ułatwi mu myślenie logiczne i przyczynowo- skutkowe. Legenda
przenosi nas w piękny świat, pozwala oderwać się od codziennych problemów, pokazuje dawne
tradycje, zwyczaje, obrzędy.
Niniejsza innowacja ma na celu rozbudzić wśród uczniów chęć czytania, poszerzanie
zakresu słownictwa i wzmacnianie ich psychicznego rozwoju.
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Poszerzenie zakresu słownictwa
Ćwiczenie umiejętności skupienia uwagi poprzez koncentracje w trakcie słuchania
czytanej legendy
Poznanie polskich legend
Rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci
Pobudzanie wyobraźni
Poznanie wierzeń ludowych
Wspólne przeżywanie z bohaterami przygód
Pobudzanie myślenia logicznego
Poprawa umiejętności czytania
Przełamywanie barier

SPOSÓB REALIZACJI
Metody


Odczyt legend przez uczniów szkoły poprzez szkolny radiowęzeł

Formy


Indywidualne

Techniki


Prace plastyczne w ramach konkursu

ZAKRES TREŚCI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
W ciągu roku szkolnego raz w miesiącu przez szkolny radiowęzeł uczniowie będą odczytywać
całej szkole legendy. Po odczycie będzie ogłaszany konkurs plastyczny w kategorii klas I-III
oraz IV-VI. Uczniowie w ramach konkursu będę wykonywać pracę plastyczną formatu A-4
ilustrującą czytaną legendę oraz będą musieli podać tytuł czytanej legendy. Spośród prac
zostaną wybrane najlepsze i powstaną dwie książki w ramach klas I-III oraz IV-VI. W książce
będzie 10 legend - ich treść i prace plastyczne.
Zestaw legend:


O Juracie królowej Bałtyku



O Panie Twardowskim



O kwiecie paproci



O smoku wawelskim



O Czechu, Lechu i Rusie



O Warsie i Sawie



O Piaście Kołodzieju



O Bazyliszku



O Popielu



O złotej kaczce

OCZEKIWANE EFEKTY





Zwiększenie koncentracji
Poprawa umiejętności czytelniczych
Rozpoznawanie i rozróżnianie legend
Wzrost poczucia własnej wartości

ŚRODKI, MATERIAŁY, SPRZĘT



Radiowęzeł
Teksty legend

SPRZYMIERZEŃCY




Nauczyciele
Dyrekcja
Rodzice

SPOSOBY OCENY
Innowacja zostanie oceniona poprzez uzyskanie opinii od uczniów oraz nauczycieli na temat
atrakcyjności i stopnia uzyskanych efektów.

SPOSOBY EWALUACJI
Ewaluacja zostanie przeprowadzona w formie ankiety dla uczniów zawierającej pytanie czy
innowacja była ciekawa i czy ma być dalej kontynuowana. Dodatkowo ewaluację będą
stanowiły prace plastyczne dzieci i dwie powstałe książki.

