
W labiryncie książek 

Harmonogram projektu  



Uczestnicy projektu 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu, Polska 

2. Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy 
Ambasadzie RP w Brukseli, Polska - Belgia 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, Polska 

4. SP im. Henryka Sienkiewicza, Jablunkov Republika 
Czech 

5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie , 
Polska 

6. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Paprotni, 
Krzymów, Polska 

7. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija, Vilnius, Litwa 



Cel główny projektu 

      Głównym celem projektu jest zachęcenie 
uczniów do czytania dla przyjemności 
oraz promocja książek dla dzieci i 
młodzieży poprzez różne działania 
twórcze z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik komputerowych. 



LISTOPAD 



Poznajmy się 
Zgadnij, kim jestem - zabawa.  

 

Tworzymy zabawne autoportrety w dowolny sposób: 

• kredkami na papierze, a następnie fotografujemy i umieszczamy na 

TwinSpace;  

• korzystając z programu Paint lub innego programu graficznego;  

• korzystając z dowolnego programu do tworzenia awatarów, np. Sp-studio.  
 

Każda z grup zamieszcza zdjęcia grupy oraz autoportrety. Uczniowie za szkół 

partnerskich próbują połączyć  uczniów z ich awatarami. Można to zrobić 

korzystając z programu Learning Apps – łączenie par 

Gdzie?         Strona 2a. Zabawy integracyjne 

Narzędzia: Autoportrety lub awatary - Paint, ABCya, Sp-studio 

                    Zabawy: LearningApps 



Kim jesteśmy? 

1.Nasz zespół – zdjęcia, rysunki lub filmy, kolaże  

– nazwa szkoły, miejscowość, kraj, liczba 

uczniów w wieku… 

2.Nasza szkoła – zdjęcia, kilka słów opisu, filmy, 

prezentacje. Partnerzy tworzą puzzle ze zdjęć 

innych szkół, odgadują, co przedstawiają 

zdjęcia.   

Gdzie?        1. Str. 2b. Kim jesteśmy?           2. Str. 2c. Skąd pochodzimy?  

Narzędzia:   1. Dowolne 

                      2. Padlet, Jigsawplanet, Genially, PowerPoint, YouTube 



Skąd pochodzimy? 

    Nasza miejscowość – znacznik na mapie i 

dowolna informacja – prezentacja, film, 

zdjęcia opatrzone dodatkowymi informacjami, 

filmikami.  

Gdzie?   2c. Skąd pochodzimy?   

Narzędzia:   1. Mapa Google osadzona na TwinSpace, Genially, PowerPoint, YouTube  



Co lubimy czytać? 

   Prezentacja ulubionych książek uczniów i 

nauczycieli – autor, tytuł, okładka – umieszczenie 

ich na wspólnym Padlecie, komentowanie.   
 

   Wyobraźcie sobie, że zamieszkacie na bezludnej 

wyspie. Możecie tam zabrać od jednej do trzech 

książek. Jakie to byłyby książki? 

Gdzie?           2d. Co czytamy?  

Narzędzia:     Padlet  



Kącik poradnikowy 

1.Poradniki eTwinningowe dla początkujących 

eTwinnerów. 

2.Poradniki narzędziowe – programów i aplikacji 

wykorzystanych w projekcie 
 

Kącik będzie prowadzony przez cały projekt 

Gdzie?          1. 9a  Poradniki eTwinningowe      2. 9b Poradniki TIK  

Narzędzia:   a) PowerPoint, SlideShare, Slides  
                      b) PowerPoint, SlideShare, narzędzia Google, Slides 



G R U D Z I E Ń 



Bezpiecznie w sieci 

1. Bądź bezpieczny w sieci – gry, zadania 

wzmacniające bezpieczne korzystanie z 

internetu. 

2. Nasza Netykieta – wspólnie zredagowana – 

mapy myśli – wybór mapy. 

Wizualizacja Netykiety. 

 

Gdzie?           1. 3a. Bądź bezpieczny   2. 3b. Netykieta 

Narzędzia:     1. LearningApps    2. Popplet, Mindmeister, Mindomo, Genially  



Szkolne akcje czytelnicze  
- cały okres trwania projektu 

1. Konkursy czytelnicze odbywające się w szkole – relacja, 
zdjęcia, kolaż. 

2. Wystawy związane z promocją czytelnictwa organizowane 
w szkole – relacja, dokumentacja fotograficzna. 

3. Spotkania czytelnicze – różne spotkania z książką w tle, 
wycieczki do instytucji kultury 

4. Inne imprezy szkolne i środowiskowe poświęcone książce 
i czytaniu. 

Gdzie?          1. Od 8a do 8d - Szkolne akcje czytelnicze   

Narzędzia:   Dowolne 



Szkolne akcje czytelnicze  
- cały okres trwania projektu 

1. Bank działań promujących czytanie – ebook.  

      Wspólnie zgromadzimy wszystkie formy 

promocji czytelnictwa, opracujemy i 

opublikujemy w wydaniu książkowym (ebook). 

Gdzie?          1. 8e Bank działań 

Narzędzia:   Madmagz lub Issuu 



Czas świętowania 

     

    Wspólne świętowanie Bożego Narodzenia – 
kalendarz adwentowy, życzenia i dekoracje 
świąteczne. 
 

Gdzie?           12. Czas świętowania 

Narzędzia:     Dowolne 



STYCZEŃ - MARZEC 



Wprowadzenie 

1.Rozgrzewka na dobry początek – skojarzenia 

związane z książką – chmura skojarzeń w 

Answergarden – wspólne tworzenie – jedna 

chmura. 

Wizualizacja - Tagxedo 

Gdzie?          1. 4a Rozgrzewka 

Narzędzia:   1. Answergarden, Tagxedo  
                      2. TwinSpace 



Wprowadzenie 
Książki i ich autorzy 

a) chmury wyrazowe (autor i książka) -  grupy 
szkolne tworzą chmury, umieszczają na Padlecie, 
partnerzy odgadują w komentarzach. 
b) Gdybym był bohaterem książki, to … - uczniowie 
próbują wyobrazić siebie w roli dowolnego 
bohatera, uzasadniają swój wybór i ilustrują go w 
dowolnym programie, a następnie umieszczają na 
Padlecie. Partnerzy komentują w komentarzach. 

Gdzie?          1. 4b Wokół książek i ich autorów 

Narzędzia:   a) Tagxedo, WordArt, WordClouds oraz Padlet 
                      b) Dowolny program graficzny, np. Paint 



Książki i my 

    Wspólne czytanie – spotkania online – 

odczytanie fragmentu książki lub opowiadania 

przez jedną grupę, druga tworzy własne 

zakończenie; czytanie fragmentu z podziałem na 

role (lektorzy z różnych szkół) … 

Gdzie?          1. 5a Wspólne czytanie 

Narzędzia:   Skype, Wideokonferencja na TwinSpace 



Książki i my 

Nasze ulubione książki polskich autorów 
a) Uczniowie tworzą chmury wyrazowe o swoich ulubionych 
pisarzach i ich książkach. Udostępniają je w aplikacji 
LearningApps i zapraszają innych uczniów, do odkrycia, kim są 
ich ulubieni pisarze – praca w grupach międzyszkolnych. 
b) na Padlecie gromadzimy nasze ulubione książki polskich 
autorów - autor, tytuł, okładka. Komentujemy. 
c) Korzystając z programu Thinglink lub Genially na tle okładki 
wybranej książki prezentujemy różne informacje o książce 
tworząc w ten sposób interaktywne okładki. 

Gdzie?          1. 5b Nasze ulubione książki 

Narzędzia:   a) Abcya, Tagxedo, WordArt, WordClouds oraz LearningApps i Padlet  
                      b) Padlet 
                    c) Thinglink, Genially 



Książki i my 

 Piszemy opowiadania  

    W sześciu międzyszkolnych grupach piszemy 

opowiadania. Uczniowie zostali podzieleni na 

drużyny według tematyki ich ulubionych książek. 

Jedna szkoła rozpoczyna historię, druga ją 

kontynuuje, potem następna i następna, znowu 

szkoła rozpoczynająca i tak dalej, aż do zakończenia.  

Gdzie?          5c Piszemy opowiadania w zespołach międzyszkolnych 

Narzędzia:   Padlet  



Książki i my 

 Tworzymy ebooki i videobooki 

    Po zredagowaniu sześciu autorskich opowiadań 

w grupach międzyszkolnych, opracowanie i 

wydanie ich w formie ebooków oraz 

videobooków.   

Gdzie?          5d Tworzymy ebooki i videobooki 

Narzędzia:   Issuu, Kizoa, YouTube  



Książki i my 

    Tworzenie materiałów reklamowych wybranych książek – 
młodsi uczniowie wykonują prace plastyczne - ilustracje, 
plakaty, starsi wykorzystują je do tworzenia filmików, animacji, 
zwiastunów filmowych książek (book trailers), ilustracji 
własnych recenzji.  

    Wszyscy mogą wykonać lapbooka tradycyjnego, chętni starsi 
uczniowie mogą stworzyć lapbooka multimedialnego.  

     Można też tworzyć komiksy z własną adaptacją książki lub 
dopisać własny rozdział w formie książeczki elektronicznej. 

Gdzie?          1. 5e – 5h  Tworzenie materiałów reklamowych+ blog 

Narzędzia:   Do wyboru: Paint, Biteable, Kizoa, Emaze, PowToon, Genially, Bloger,                     
                       Webbly, Storybird, Storyjumper, Pixton, TonyTool,  MakeBeliefsComix 

Umieszczamy w „Materiałach” 
i na stronie 



Książki i my 

    Tworzymy plakat lub kolaż, poprzez który 
prezentujemy siebie jako czytelnika oraz fana swojej 
ulubionej książki. Na tym plakacie lub kolażu można 
umieścić słowa kluczowe, zdjęcia, obrazy, rysunki. 
Można to zrobić ręcznie i zrobić zdjęcie, lub użyć 
dowolnego narzędzia internetowego.  

 

     Założenie reklamowego bloga i wspólne 
redagowanie. 

Gdzie?          5i  Wykonujemy plakaty i kolaże + blog 

Narzędzia:   Do wyboru: Pizap, Canva, Pixiz, Postermywall, PicMix, Fotor, PhotoFaceFun,  
                      Picture2Life, Blogger 

Umieszczamy w „Materiałach” 
i na stronie 



Książkowe gry i zabawy 

1.  Tworzenie gier i zabaw: labirynty, cyfrowe 

puzzle, krzyżówki, quizy i inne gry dotyczące 

ulubionych książek – w grupach szkolnych lub 

międzyszkolnych. 

2. No to gramy – spotkanie na wspólnym turnieju 

gier i zabaw – w grupach szkolnych. 

Gdzie?          1. 6a Tworzenie gier                   2. 6b No to gramy  

Narzędzia:   1. JigsawPlanet, LearningApps, Genially, MazeMaker, Mazegenerator 
                      2. Skype lub TwinSpace 

Spotkania – styczeń 



Labirynt książek 

1.  Gra miejska/biblioteczna/podchody – do 

uzgodnienia  

2. Miejsca związane z książkami – biblioteki, nazwy 

ulic, placów, archiwa, muzea, szkoły … – 

prezentacja multimedialna, zdjęcia, filmy. 

3. Wspólne tworzenie gry 

4. Turniej międzyszkolny 

Gdzie?  1. 7a –Gra   2. 7b Miejsca związane z książkami    3. 7c Wspólne tworzenie gry     4. 7d Turniej         

Narzędzia:   Do uzgodniena 



KWIECIEŃ 



Ewaluacja i ocena 

1. Uczniowie 

2. Nauczyciele 

Gdzie?          1. 14a Uczniowie                        2. 14b Nauczyciele 

Narzędzia:   Ankiety Google, sonda LearningApps 


