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Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku 

pracy (2016-2018) 

 

 

 

 

Zadanie 1: Zajęcia podnoszące kreatywność uczniów poprzez realizację zajęć 

opartych na metodzie eksperymentu, dodatkowych zajęć z wykorzystaniem TIK   

 

 

Rodzaj zajęć: Kreatywne pisanie. 

 

Tytuł scenariusza: Tworzenie opowiadania/ ksiażki do ilustracji na stronie 

StoryBird 

Etap edukacyjny: II (VI klasa szkoły podstawowej) 

Liczba spotkań: 10 

Opracowanie: Ewa Pasznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Planowany przebieg cyklu 

 

Spotkanie 

 

Tematyka/ opis realizacji 

 

Czas trwania 

 

Uwagi 

 

1 -2 Tworzenie książki/ 

opowiadania  do ilustracji na 

stronie StoryBird 

Zapoznanie z działaniem strony. 

Nauczycielka/nauczyciel przed 

zajęciami generuje dla każdej 

uczennicy i każdego ucznia 

dostęp do indywidualnego 

konta. Przypomnienie zasad 

tworzenia długiej formy 

wypowiedzi - opowiadania. 

Następnie uczennice i uczniowie 

uzupełniają karty pracy na temat 

opowiadania, jego budowy, 

elementów wzbogacających tę 

formę wypowiedzi.  

 2 godziny Pomoce:   

iPady/ 

komputery z 

dostępem do 

internetu 

karty pracy 

przygotowane 

przez 

nauczycielkę/nau

czyciela 

karty z kodami 

do kont 

uczniowskich 

3 - 6 Realizacja projektu:  

Tworzenie książki/ 

opowiadania  do ilustracji na 

stronie StoryBird 

Na tym etapie uczennice i 

uczniowie, po wcześniejszym 

zapoznaniu się z zasadami pracy 

na stronie StoryBird 

rozpoczynają pracę nad 

własnymi opowieściami do 

wybranych ilustracji. Na 

początku przeglądają bank 

4 godziny Pomoce: karty 

pracy 

przygotowane 

przez 

nauczycielkę/nau

czyciela, 

iPady/komputery 

z dostępem do 

internetu 



 

 

ilustracji na stronie i wybierają 

jedną.  Później na 

przygotowanych kartach pracy 

wykonują ćwiczenia mające na 

celu stworzenie bohaterów 

opowiadania. Kolejne ćwiczenia 

polegają na napisaniu planu 

wydarzeń, określeniu uczuć 

bohaterów w danej sytuacji, 

zredagowaniu zakończenia 

historii. Kolejnym zadaniem 

uczennic i uczniów jest 

napisanie opowieści z 

ilustracjami na stronie 

StoryBird. 

7-8 Redakcja ostatecznej wersji 

książki z ilustracjami na 

stronie StoryBird. 

Uczniowie i uczennice 

konsultują z nauczycielką/ 

nauczycielem swoje prace i 

wnoszą poprawki. 

 

2 godziny iPady/komputery 

z dostępem do 

internetu 

9-10 Podsumowanie projektu. 

Uczniowie i uczennice 

przedstawiają 

opowiadania/książki, 

wyświetlając je za pomocą 

projektora. Pozostali mogą 

dokonywać ocen bezpośrednio 

na stronie StoryBird. Na koniec 

nauczyciel podsumowuje 

projekt. 

2 godziny projektor 

iPady/komputery 

z dostępem do 

internetu 

Łączna liczba godzin 10 godzin 

 


