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UNEX Rozwój umiejętności pisania  

 Tytuł: Magazyn  

Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja 
[komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności 
za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Projekt nr: 2019-1-BG01-KA201-062549 

 



 

Tytuł: Magazyn 

 

Słowa kluczowe: #umiejętność pisania, #wyrażenie, #kompetencje językowe 

Czas trwania: jeden miesiąc 

 

Opis 

 

To ćwiczenie sprawi, że uczniowie własnymi wysiłkami stworzą magazyn, który następnie będzie 
można powielić i rozdać do przeczytania innym uczniom, nauczycielom, rodzicom. Każda grupa 
uczniów zostanie poproszona o napisanie artykułu na zadany temat. Uczniowie będą musieli 
zmierzyć się z trudnościami, jakie napotkają podczas pisania artykułów i informacji. 

 

Cele 

 

1. Dynamika uczenia się opartego na współpracy. 

2. Motywacja oparta na wspólnej nauce. 

3. Okazja do wyrażenia siebie i obrony swoich argumentów przed innymi. 

4. Poprawa kompetencji społecznych podczas spotkań lub rozmów z innymi kolegami z klasy lub 
nauczycielami. 

5. Poznanie języka podczas pisania wywiadów lub artykułów. 

 

Ćwiczenia (etapy) 

 

1. Nauczyciel przedstawia uczniom pomysł. Pierwszym celem jest wyprodukowanie pierwszego 
numeru magazynu w ciągu miesiąca. Po wykonaniu tego zadania można przedyskutować chęć 
kontynuowania ćwiczenia i stworzenia kolejnego numeru magazynu. 



 

2. Nauczyciel omawia z uczniami tematykę magazynu, pyta, co chcieliby w nim napisać. Dwa 
założenia: 

 tematy powinny zaintereoswać innych uczniów i nauczycieli, 
 tematy powinny motywować uczniów do pracy. 

 Kilka pomysłów: 

 wywiady z nauczycielami lub pracownikami szkoły, 
 gry komputerowe, 
 recenzje książek, 
 sekcja filmowa, 
 sekcja muzyczna itd. 

3. Należy stworzyć grupy robocze dla każdej sekcji. Każda grupa zarządza swoim artykułem i raz w 
tygodniu odbywają się spotkania wszystkich grup w celu wymieniany pomysłów, opracowania 
treści, przygotowania ich. 

4. Redakcja magazynu i druk. 

 

Wskazówki dla nauczycieli 

 

 Zapytaj uczniów, co myślą o propozycji stworzenia magazynu. To wywoła małą debatę, 
dzięki czemu uczniowie poczują, że mają wpływ na kształtowanie pomysłu. 

 Wyjaśnij, jak będzie wyglądał proces przygotowania magazynu i zachęć do samodzielności. 

 Motywacja! Daj uczniom mały bodziec popychający do naturalnego zaangażowania się i 
wypracowanie ducha współpracy. 

 

Lista potrzebnych materiałów  

 

 Struktura zewnętrzna 

Okładka. Magazyn będzie stworzony ręcznie i skopiowany. 

 Struktura wewnętrzna 



 

Można dodać kilka z następujących elementów: spis treści lub streszczenie, aktualne 
wiadomości, ilustracje, wywiady, redakcja, raporty, wiadomości szkolne, sekcje tematyczne, 
katalog, pytania od rodziców i uczniów, listy do redakcji, rysunki, bibliografia i dane 
kontaktowe. 

 

Ocena/informacje zwrotne 

 

Ocena nauczyciela 

Jak oceniłbyś wyniki tejgo ćwiczenia? Odpowiedz tutaj 

Czy uważasz, że to ćwiczenie motywuje 
uczniów do pracy nad swoim pisaniem? 

Odpowiedź tutaj 

Czy uważasz, że ćwiczenie jest odpowiednie 
dla uczniów, aby rozwinąć umiejętności 
potrzebne do poprawy ich pisania? 

Odpowiedź tutaj 

 


