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Nie mam jednej książki, która 
zmieniła moje życie, ale mam 
moment. Zobaczyłam, jak ważne jest 
czytanie dla człowieka, który nie 
widzi. Jemu te godziny w bibliotece 
dawały wolnośd i wielką siłę 

- mówi Yasmine Youssef, bibliotekarka z Egiptu.

Dwie książki zmieniły moje życie. 
To podręcznik do angielskiego i do matematyki

- mówi John Bagonza Mugabi, Uganda
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czytad każdy może… 

https://www.youtube.com/watch?v=9KT4kYpg2H8

Jak nie czytam, jak czytam? 

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy    Fanpage: https://www.facebook.com/IILOSwidnica   Strona www: lo2.swidnica.pl



czytad każdy może… 
Zalety czytania książek 

Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej opracowała 17 zalet czytania książek! 

Książka pomaga nam rozwijad język  i słownictwo. Uczy nas wyrażad myśli rozumied  innych.

Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęd myślowych i nowych idei, rozszerza naszą  
świadomośd i nasz świat.

Książka pobudza fantazję, uczy budowad obrazy w wyobraźni.

Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, 
o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzied się czegoś więcej.

Książka rozwija nasze uczucia i zdolnośd do empatii. Wyrabia w nas umiejętnośd wczucia 
się w czyjąś sytuację.

Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyd lub 
zasmucid. Może pocieszyd i wskazad nowe możliwości.



czytad każdy może… 

Książka może stawiad pytania,  które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleo.

Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne,  a co nie, co dobre, a co złe.

Książka może wytłumaczyd  rzeczywistośd i pomóc w zrozumieniu zależności.

Książka może udowodnid, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem 
da się spojrzed z różnych stron. Może podpowiedzied inne sposoby rozwiązywania 
konfliktów niż przemoc.

Książka pomaga nam zrozumied siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy 
prawo do swoich odczud i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.

Książka pomaga nam zrozumied innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i 
odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych 
kultur i zapobiega uprzedzeniom.

Zalety czytania książek 



czytad każdy może… 

Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąd ją ze sobą i czytad gdziekolwiek. 
Z biblioteki można ja wypożyczyd za darmo i nie trzeba podłączad jej do prądu.

Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne 
doświadczenia i punkty odniesienia.

Dobra książka dla dzieci, którą można czytad na głos, przynosi radośd dzieciom i dorosłym. 
Buduje pomost między pokoleniami.

Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego 
czerpiemy przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, 
pokaże, ile może dad dobra literatura.

Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, 
ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, 
bibliotekarzom... Literaturę dziecięcą można również eksportowad przynosząc krajowi dochód 
i uznanie za granicą.

Zalety czytania książek 



czytad każdy może… 
Jak realizowad lekcje edukacji czytelniczej i projekty medialne 

w sposób aktywny, ciekawy, angażujący uczniów?

POCIĄG DO KSIĄŻKI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=izhkHIz1q7Y



czytad każdy może… 

Co znaczy: czytad?

Czytad naprawdę, czyli ze zrozumieniem, to co innego niż przedzierad się przez 
tekst najeżony informacjami, zasypiad nad naukowym wywodem albo omiatad 

wzrokiem wykres czy ilustrację w gazecie. 

Czytad ze zrozumieniem to rozbudzid w sobie aktywnośd intelektualną, już przed
lekturą postawid pytania i hipotezy, zaangażowad się intelektualnie i 

emocjonalnie w tekst, sprawdzad, czy odpowiada na nasze pytania, twórczo go 
podsumowad (także krytycznie) i wyciągnąd wnioski, np. czego jeszcze warto by 

się dowiedzied. Takie czytanie jest i przyjemniejsze, i skuteczniejsze – lepiej 
rozumiemy, lepiej zapamiętujemy.

CZYTAMY i ODKRYWAMY
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014



czytad każdy może… 

Co to jest edukacja czytelnicza?

Czytelnictwo Polaków 2016 – raport Biblioteki Narodowej

- z ankiet przeprowadzonych na próbie 3 tys. osób 
wynika, że 63 proc. respondentów w 2016 roku nie 
przeczytało ani jednej książki

- w 2016 r. jakąkolwiek książkę przeczytało 37% Polaków 
w wieku co najmniej piętnastu lat

- 10% czytało 7 lub więcej pozycji
- 16% badanych nie przypomina sobie, żeby czytało 

jakąkolwiek książkę, gazetę, czasopismo, wiadomości w 
sieci ani nawet tekst o objętości przynajmniej trzech 
stron

- zaledwie 46 proc. respondentów przeczytało tekst 
zawarty na przynajmniej trzech stronach maszynopisu



czytad każdy może… 

Co to jest edukacja czytelnicza?

- 13 proc. respondentów, którzy przyznali się, że poza 
podręcznikami na ich półkach nie ma żadnej innej 
książki

- co piąty Polak ma przynajmniej kilka pozycji w swojej 
biblioteczce

- 44 proc. - nawet 20 sztuk
- 2/3 Polaków w zeszłym roku nie dokupiło do zbioru ani 

jednej książki
- 48 proc. respondentów stroni od druku w ogóle, a 

jedyne, po co sięgają, to program telewizyjny czy 
pojedyncze artykuły w tabloidach

- Ci, którzy czytali książki, najchętniej sięgali po powieści 
Henryka Sienkiewicza i E.L. James(m.in. „50 twarzy 
Greya”), Paula Hawkins (ostatnio zekranizowana 
„Dziewczyna z pociągu”), Stephen King, Adam 
Mickiewicz, J. K. Rowling, Joanna Chmielewska, 
Danielle Steel, Stephenie Meyer i Katarzyna Bonda. 



czytad każdy może… 

Co jest czytelnictwo?

CZYTELNICTWO:
1) Czytanie książek i prasy jako zjawisko społeczne.

2) Proces społ. komunikacji, polegający na przyswajaniu przez czytelników 
piśmienniczego dorobku kulturalnego.

3) Zespół uwarunkowanych czynnikami społ. i psychofiz. zjawisk i procesów 
związanych ze stosunkiem czytelników do książek i prasy, korzystaniem z nich i 
oddziaływaniem lektury na odbiorców;

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czytelnictwo;4007934.html



czytad każdy może… 

Co jest czytelnictwo?

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czytelnictwo;4007934.html

Książka w stopniu większym niż inne środki przekazu zapewnia bezpośredni kontakt z 
dziełem autora i swobodę wyboru treści, cechuje ją duża pojemnośd informacyjna, 
służy jako trwały środek zachowania ciągłości tradycji kult., jest podstawowym 
narzędziem ustawicznego kształcenia się.

Różnorodne przejawy stosunku czytelnika do książek i prasy można ująd w kategorii 
kultury czytelniczej pojmowanej jako składnik osobowości. 

Kultura czytelnicza jednostki to system dyspozycji motywacyjnych i instrumentalnych 
oraz zachowao czytelniczych, umożliwiających człowiekowi skuteczne 
wykorzystywanie przekazów piśmienniczych w procesie samorealizacji. 

Siłą napędową zachowao czytelniczych są dyspozycje motywacyjne: przekonanie o 
wartości uprawiania lektury, potrzeba czytania, zamiłowanie do czytania, 
zainteresowania i motywy czytania. 



czytad każdy może… 

Co jest czytelnictwo?

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czytelnictwo;4007934.html

Uprawianie lektury bądź określone wybory czytelnicze mogą stanowid dla 
czytelnika wartośd uznawaną lub odczuwaną. 

Wartośd uznawana jest weryfikowana na podstawie obiektywnych kryteriów 
przyjętych w danym środowisku. 

Źródłem wartości odczuwanej są indywidualne, wewn. potrzeby czytelnika. 

Z przekonania o wartości uprawiania lektury rodzi się potrzeba czytania, granicząca 
czasem z zamiłowaniem. 

Zainteresowania czytelnicze to względnie stała skłonnośd do czytania określonego 
typu tekstów ze względu na ich tematykę, rodzaj piśmienniczy, gatunek lit., autora, 
epokę i ideologię przedstawioną w dziele. 



czytad każdy może… 

Co jest czytelnictwo?

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czytelnictwo;4007934.html

Rozwój zainteresowao czytelniczych odbywa się pod wpływem dojrzewania 
psychofiz. i edukacji, w indywidualnych przypadkach może byd przyspieszony lub 
opóźniony. 

Motywy czytania to: nastawienia czytelnika, oczekiwanie na zaspokojenie za pomocą 
lektury określonych potrzeb, wyrażające się w poszukiwaniu w tekstach określonych 
wątków, typów bohaterów, konfliktów, sytuacji, informacji. 

Przekonanie o wartości uprawiania lektury, potrzeba czytania i zamiłowanie do niego 
wyrażają się w różnych przejawach aktywności czytelniczej; zainteresowania 
czytelnicze i motywy czytania wpływają na wybory i preferencje czytelnicze oraz na 
recepcję, czyli odbiór czytanych tekstów, przy czym o recepcji decydują gł. motywy 
czytania: czytelnicy zwracają większą uwagę na partie tekstu odpowiadające ich 
oczekiwaniom, natomiast mogą traktowad powierzchownie lub eliminowad treści 
rozmijające się z ich nastawieniami. 



czytad każdy może… 

„Czytanie jest fajne”  – STUDIUM PRZYPADKU  
NPRCZ w SP nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Łapach 

http://biblioteki-szkolne.blogspot.com/2017/09/czytanie-jest-fajne-czyli-nprcz-w-sp-nr.html

Działania czytelnicze w roku szkolnym 2016/2017 - Joanna Sopek

Akcje czytelnicze – „Czytamy kolorowo” (wystawy książek w jednym kolorze: 
niebieskim, żółtym, czerwonym, zielonym, fioletowym). 

Szkolny Tydzieo Czytania Dzieciom - przedstawiciele różnych zawodów czytali 
dzieciom książki i opowiadali o swoim zawodzie.

Kiermasz „Książka za złotówkę” 

Konkurs plastyczny  oraz wystawa pokonkursowa plakatów dla klas IV – VI na plakat 
promujący czytanie pt: „Bohaterowie naszych lektur”.

Parada Bohaterów Literackich
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Co to znaczy: ciekawie?



czytad każdy może… 
Co to znaczy: ciekawie?

Propozycji działao:

maraton czytania w bibliotece: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy, goście

„Dzieci czytają Rodzicom” 

prezentacje ulubionych książek (czytamy krótkie fragmenty na zachętę)

czytanie na przerwach (biblioteka, korytarz, klasa, radiowęzeł)

prezentacja twórczości własnej uczniów lub nauczycieli

konkursy plastyczne np. okładka książki, plakat, postad literacka, historyczna

konkursy literackie (opowiadanie, wiersz, komiks)

konkursy recytatorskie (wiersz, proza, piosenka)

projekcie ekranizacji lektur

„Noc Bibliotek”
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Co to znaczy: angażująco? 
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Co to znaczy: angażująco? 



czytad każdy może… 

Kto to jest bibliotekarz? 
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Kto to jest bibliotekarz? 

Bibliotekarz z klasą nie marudzi, czytelników wita z uśmiechem, dla każdego zawsze 
ma czas, chętnie doradzi, pomoże rozwiązad problem, 

nawet herbatą poczęstuje.

Bibliotekarz z klasą organizuje akcje oraz imprezy promujące czytelnictwo, 
jest pełen pomysłów, energii do pracy z czytelnikiem, pomocny dokształcającym sie

nauczycielom, dbający nie tylko o księgozbiór, ale także o estetykę lokalu 
bibliotecznego oraz o atmosferę pracy i relaksu.

Bibliotekarz z klasą sprawnie organizuje pracę biblioteki, planuje zakupy, organizuje 
wystawy nowości oraz wystawy tematyczne i okolicznościowe, monitoruje 

czytelnictwo oraz zwroty wypożyczonych książek, o które dba jak 
o własne. Organizuje zbiórki darów, stara się o sponsorów, bada gusta czytelnicze i 

stara sie zaspokoid potrzeby lekturowe najwybredniejszych czytelników.

Bibliotekarz z klasą…, Joanna Kraszkiewicz 
https://blogiceo.nq.pl/bibliotekazklasa/



czytad każdy może… 

Jak ubiera się bibliotekar(ka)z? 

„Gazeta Wyborcza" - pisemko "Galeria Stylu", sygnowane nazwą Galerii Łódzkiej, 
za: http://sygnaturka.blox.pl/2009/03/Bibliotekarz-w-gazetach.html



czytad każdy może… 
Co to jest biblioteka? 

Za półką z książkami - Blog Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki w Zawierciu
http://library1gim.blogspot.com/

PRZYSTANEK BIBLIOTEKA w SP nr 10
http://przystanek-biblioteka.blogspot.com/

Biblioteka Zespołu Publicznych Szkół nr 1 w Żninie
http://bibliotekazps1znin.blogspot.com/

Bibliostrada - Blog Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy
http://bibliostradasp36.blogspot.com/

Bibliomaniak - Blog Biblioteki Szkolnej SP 6 w Inowrocławiu
http://blog-biblioteki-sp6-inowroclaw.blogspot.com/

Biblioteka Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Biskupiaoskiej w Starej Krobi
http://biblioteka-stara-krobia.blogspot.com/

Blog Biblioteki IV LO
http://bibliotekaivlo.blogspot.com/

Nasza Biblioteka - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
http://zsobiblioteka.blogspot.com/

Przygoda W Bibliotece - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu
http://przygodawbibliotece.blogspot.com/
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czytad każdy może… 

Co to jest biblioteka? 

Biblioteka (gr. βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka, θήκη thēkē –
zbiornik) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 
biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych)*1+. W 
innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla 
zawierającego zbiory biblioteczne.

Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa 
narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów 
dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej*2+.

Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, 
przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są 
mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są 
gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka



czytad każdy może… 

Co to jest biblioteka? 

biblioteka
1. «instytucja powołana do gromadzenia i udostępniania księgozbiorów»
2. «uporządkowany księgozbiór»
3. «mebel służący do przechowywania książek»
4. «seria dzieł wydawanych przez jakąś firmę»

biblioteka -tece, -tekę; -tek: biblioteka publiczna, ale: Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellooska, Biblioteka Kongresu
Biblioteka Ar•cydzieł Literatury Pol•skiej Biblioteki Ar•cydzieł Literatury Pol•skiej
Biblioteka Klasyków Filozofii Biblioteki Klasyków Filozofii
Słownik języka polskiego

• biblioteczny • biblioteczka
biblioteka podręczna «najczęściej używane książki, z których można korzystad 
bezpośrednio w czytelni przy bibliotece»

https://sjp.pwn.pl/slowniki/biblioteka.html



czytad każdy może… 

Jak zapoznad uczniów z biblioteką szkolną jako zbiornicą dokumentów?

Jeszcze niedawno świątynia 
literatury i przygody, skarbnica 

wiedzy i warsztat pracy 
intelektualnej – dziś bardzo często 

miejsce, w którym więcej jest 
pracowników niż gości. Biblioteka 

na początku nowego stulecia 
przedstawia na ogół dośd smutny 

widok. Pogarszający się stan 
czytelnictwa w Polsce jest tylko 

jednym z elementów, które 
składają się na ten ponury 

obrazek. Za głównego sprawcę 
masowego exodusu z bibliotek 

uznaje się powszechną 
digitalizację dóbr kultury. 
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej 

ul. Kazimierzowska 23A
08-110 Siedlce 
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- To miejsce musi ponownie odkryd swoją wyjątkowośd – mówi felietonista brytyjskiego dziennika 
The Guardian, Simon Jenkins. – Ten proces polegad powinien na wykorzystaniu jego post-cyfrowej 
siły. Tkwi ona jednak nie w samych książkach, ale w czytelnikach, pragnących dzielid się 
doświadczeniami i wrażeniami, słuchad ciekawych wykładów, uczestniczyd w spotkaniach z 
pisarzami. Chodzi o doświadczanie książek w kontekście społeczności.

Co z tą biblioteką?, Adam Bałah, 
ttps://www.przekrojgospodarczy.pl/artykuly/252-co-z-ta-biblioteka

http://www.gim1.polkowice.pl/szkola/agendy/biblioteka.html



czytad każdy może… 

Biblioteka nie ma dziś wyboru – musi oferowad coś więcej niż księgozbiór 
pełen światowych perełek literatury. Stawanie się swoistym centrum 

kultury to droga, która może ocalid tę instytucję. Nowoczesna biblioteka, 
która jest w stanie przyciągnąd do siebie ludzi to połączenie centrum 
wymiany książek, przestrzeni konferencyjnej, muzeum, kawiarni, sali 

koncertowej i galerii sztuki. 
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czytad każdy może… 

Jakie są nowoczesne nośniki tekstu?



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 

Co to są multimedia?

◄bardzo ważny element informacji 

◄materiały operujące dźwiękiem oraz obrazem, a nie tekstem

◄każdy materiał posiada warstwę wizualną (obraz) lub dźwiękową lub obie z nich 

◄obraz może byd statyczny (grafika) lub dynamiczny (animacje)

◄każda z tych warstw może byd niedostępna dla jakiejś grupy odbiorców 

◄ze względu na ich niepełnosprawnośd lub stosowane rozwiązania techniczne.

◄istnieją możliwości zaradzenia temu zjawisku

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych



czytad każdy może… 

Co to są multimedia?

◄grafika, ilustracje i inne statyczne materiały zawierające warstwę wizualną

◄animacje, czyli dynamiczna informacja wizualna, która nie zawiera dźwięku

◄materiały audiowizualne, które zawierają zarówno warstwę wizualną, jak i 
dźwiękową

◄dźwięk - zarówno nagrany, jak i transmitowany w czasie rzeczywistym, 
zawierający wyłącznie warstwę dźwiękową

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych



czytad każdy może… 

https://images.bibliotekawszkole.pl/addons/22f738f39ffbd9978b13edbb8c62ef3b.jpg



czytad każdy może… 
Po co korzystad z zasobów różnych typów bibliotek, w tym bibliotek 

ze zbiorami multimedialnymi oraz bibliotek online?

BIBLIOTEKA CYFROWA 

to system informacyjno-wyszukiwawczy tworzony przez instytucję sprawczą lub podmioty 
współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. 
dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane

będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za 
pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią. 

Zbiory cyfrowe są wyszukiwalne w bibliotece cyfrowej za pomocą specjalistycznego 
mechanizmu wyszukiwawczego. Biblioteka cyfrowa tworzona jest na podstawie tradycyjnych 
procesów bibliotecznych, tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania, archiwizowania oraz 
dodatkowo na podstawie nowych procesów, jakimi są: digitalizacja, publikowanie, zarządzanie 

kolekcjami cyfrowymi oraz prawami autorskimi. Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie 
użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz 

zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi długoterminowej 
archiwizacji. Struktura biblioteki cyfrowej składa się z następujących komponentów: obiekty 
cyfrowe, kolekcje cyfrowe, metadane, infrastruktura techniczna, interfejs, projekty, usługi, 

użytkownicy oraz wyspecjalizowany zespół architektów.

Morawiec, Barbara Maria (2016). Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, 
odbiór. Gliwice: OnePress – Grupa Wydawnicza Helion, s. 43.



czytad każdy może… 
Po co korzystad z zasobów różnych typów bibliotek, w tym bibliotek 

ze zbiorami multimedialnymi oraz bibliotek online?

BIBLIOTEKA CYFROWA 
Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych – wybór

Archiwum Akt Nowych
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Archiwum Muzyki Wiejskiej
Armarium – Dominikaoska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Informatyki
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Biblioteka Otwartej Nauki
Centralna Baza Judaików

Cyfrowe Muzeum Narodowe
Cyfrowy Dolny Śląsk
DIR – Zasoby Polskie

http://www.aan.gov.pl/galeria
http://agad.gov.pl/?page_id=2216
http://agad.gov.pl/?page_id=2216
http://agad.gov.pl/?page_id=2216
http://archiwummuzykiwiejskiej.pl/
http://bc.dominikanie.pl/dlibra
http://bc.dominikanie.pl/dlibra
http://bc.dominikanie.pl/dlibra
http://bc.dominikanie.pl/dlibra
http://bc.dominikanie.pl/dlibra
http://informatyka.locloud.pl/
http://bc.ore.edu.pl/dlibra
http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra.html
http://bon.edu.pl/
http://judaika.polin.pl/dmuseion
http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion
http://jbc.jelenia-gora.pl/
http://dir.icm.edu.pl/
http://dir.icm.edu.pl/
http://dir.icm.edu.pl/
http://dir.icm.edu.pl/
http://dir.icm.edu.pl/


czytad każdy może… 
Po co korzystad z zasobów różnych typów bibliotek, w tym bibliotek 

ze zbiorami multimedialnymi oraz bibliotek online?

BIBLIOTEKA CYFROWA 
Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych – wybór

e-kolekcja Czasopism Polskich
Federacja Bibliotek Cyfrowych

Fototeka
Jagiellooska Biblioteka Cyfrowa
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Ninateka
Otwarte Repozytorium Nauk Humanistycznych

PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i 
Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności

POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Polonijna Biblioteka Cyfrowa

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Repozytorium Cyfrowe Poloników

Wirtualne Muzea Małopolski
Wolne Lektury

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html
http://fbc.pionier.net.pl/
http://fototeka.fn.org.pl/pl.html
http://fototeka.fn.org.pl/pl.html
http://jbc.bj.uj.edu.pl/
http://mbc.malopolka.pl/
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/
http://ninateka.pl/
http://ninateka.pl/
http://repozytorium.lectorium.edu.pl/
http://pauart.pl/app
http://pauart.pl/app
http://pauart.pl/app
http://pauart.pl/app
http://pauart.pl/app
http://pauart.pl/app
http://polona.pl/
http://polona.pl/
http://polona.pl/
http://polona.pl/
http://pbc.uw.edu.pl/
http://depot.ceon.pl/
http://depot.ceon.pl/
http://depot.ceon.pl/
http://www.repcyfr.pl/
http://muzea.malopolska.pl/
http://muzea.malopolska.pl/
http://wolnelektury.pl/


czytad każdy może… 
Po co korzystad z zasobów różnych typów bibliotek, w tym bibliotek 

ze zbiorami multimedialnymi oraz bibliotek online?



czytad każdy może… 

Jakie indywidualne uzdolnienia uczniów uwzględniad?



czytad każdy może… 
Po co doskonalid umiejętności: 

poszukiwanie, selekcja, gromadzenie, przetwarzanie, 
krytyczna analiza informacji pochodzących z różnych źródeł?



czytad każdy może… 
Jak w sposób profesjonalny prezentowad 

treści pochodzące z różnych źródeł?
Zostao miłośnikiem książek

https://www.youtube.com/watch?v=vTS_Q8yTPqc



czytad każdy może… 

Jak w sposób profesjonalny prezentowad 
treści pochodzące z różnych źródeł?

,,Potop” 
– jak 
zwizualizowad 
szkolną lekturę?

http://szychtawdanych.pl/?p=1678



czytad każdy może… 

Jak tworzyd twórcze i inspirujące scenariusze 
lekcji w obszarze czytelnictwa?



czytad każdy może… 

KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW

„Biblioteka w Szkole” 2016/10



czytad każdy może… 
Jaka jest zasadnośd samorozwoju w zakresie 

osobistych oraz zawodowych zamiłowao, 
potrzeb i nawyków czytelniczych?



czytad każdy może… 

INDYWIDUALNE UZDOLNIENIA UCZNIÓW 

czym są, jak je rozpoznawad, diagnozowad, definiowad oraz wspierad i rozwijad 

w kontekście edukacji czytelniczej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz 

kształtowania kompetencji kluczowych w procesach edukacyjnych w szkole we 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym 



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 

http://www.reczno.pzsg.pl/biblioteka/wydarzenia/640-list-do-rodzicow-dlaczego-warto-czytac-dzieciom-ksiazki



czytad każdy może… 

10 powodów, dla których warto czytad dziecku książki

1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dzieckiem. Dziecko 

wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeostwa.

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.

3. Czytanie książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego 

budowania zdao i zachęca do samodzielnej nauki czytania.

4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą 

utożsamiały się z książkowym bohaterem.

5. Książka rozwija uczucia i zdolnośd do empatii. Wyrabia u dziecka umiejętnośd 

wczucia się w czyjąś sytuację.

http://www.reczno.pzsg.pl/biblioteka/wydarzenia/640-list-do-rodzicow-dlaczego-warto-czytac-dzieciom-ksiazki



czytad każdy może… 

10 powodów, dla których warto czytad dziecku książki

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzid czas.
7. Książka dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, 
historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzied się czegoś więcej.
8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią 
słuchad ciągle tych samych książek. Często może to byd znak, że coś je nurtuje, 
niepokoi lub cieszy.
9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki książkowym postaciom dziecku łatwiej 
jest zrozumied codzienne sprawy.
10. Książka może udowodnid, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na 
problem da się spojrzed z różnych stron. Może podpowiedzied, jak porozumied się z 
rówieśnikami i rodzeostwem i że są inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż 
przemoc.

http://www.reczno.pzsg.pl/biblioteka/wydarzenia/640-list-do-rodzicow-dlaczego-warto-czytac-dzieciom-ksiazki



czytad każdy może… 

10 powodów, dla których warto czytad dziecku książki

Pamiętajmy zawsze o tych zaletach. Nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę 

potrzebę się nabywa. Drodzy Rodzice zachęcamy Was gorąco, abyście 

rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze waszych dzieci 

przez codzienne głośne czytanie – wystarczy 15-20 minut dziennie. Dzieci, 

którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepiamy miłośd do 

książek, na pewno będą czytad w przyszłości. Dajmy szansę naszym 

wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
http://www.reczno.pzsg.pl/biblioteka/wydarzenia/640-list-do-rodzicow-dlaczego-warto-czytac-dzieciom-ksiazki



czytad każdy może… 

CZYTELNICTWO WŚRÓD UCZNIÓW

perspektywy i zagrożenia, stan badao, zalecenia, programy rozwojowe, 

czyli znaczenie i wartośd rozwijania sprawności umysłowych 

oraz zainteresowao, zamiłowao, potrzeb i nawyków czytelniczych 

wśród uczniów w kontekście rozbijającego się społeczeostwa informacyjnego 

oraz globalizującej się rzeczywistości 



czytad każdy może… 

W zrealizowanym niedawno projekcie europejskim ADORE – Nauczanie młodzieży 
mającej problemy z czytaniem. Studium porównawcze dobrych praktyk w 
paostwach europejskich (Garbe i in., 2009) – dokładnie przeanalizowano 
nauczanie czytania młodych ludzi borykających się z trudnościami w czytaniu w 
jedenastu paostwach europejskich. 

Ustalono, że niektóre główne przeszkody w nauce czytania u tych uczniów wiążą się 
z wymienionymi wyżej elementami: 
- czytania ze zrozumieniem
- umiejętności metakognitywnych
- używania strategii czytelniczych
- motywacji do czytania

W ramach projektu opracowano „Cykl nauki czytania” jako model dobrego 
nauczania, w którego centrum znajduje się cel nadrzędny – wspieranie u uczniów 
pozytywnego postrzegania siebie i własnej skuteczności. 

„Cykl nauki czytania” 

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)



czytad każdy może… 
„Cykl nauki czytania” 

Kluczowe elementy tego cyklu nauczania na poziomie klasowym obejmują:

■włączanie uczniów w planowanie procesu kształcenia i dawanie im możliwości 
uczestniczenia
w związanych z tym decyzjach;
■pozwalanie uczniom na wybranie własnych lektur, gdy tylko jest to możliwe, oraz dawanie im
dużego wyboru tekstów;
■angażowanie uczniów w teksty poprzez umożliwianie im przedstawiania własnych 
odpowiedzi
i punktów widzenia na dany tekst we współpracy z rówieśnikami lub nauczycielami;
■nauczanie strategii metakognitywnych i rozwój regulowanych samodzielnie możliwości, by
czytanie ze zrozumieniem miało bardziej świadomy i strategiczny charakter; oraz
■stosowanie ocen formacyjnych lub diagnostycznych w celu dostosowywania decyzji
dydaktycznych do potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów oraz jako podstawy
związanej z treściami i problemami ciągłej komunikacji z uczniami na temat ich wyników
i postępów.

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)



czytad każdy może… 

Siedem strategii, które wydają się najbardziej
skuteczne w poprawie czytania ze zrozumieniem:

■monitorowanie rozumienia – czytelnicy uczą się monitorowad swój stopieo rozumienia tekstu;
■ nauczanie wspólne, kiedy to uczniowie uczą się strategii czytelniczych i wspólnie omawiają
lektury;
■ używanie notatek graficznych i semantycznych (w tym map fabularnych) – osoby czytające
tworzą graficzne wizerunki materiałów pomagające w rozumieniu i zapamiętywaniu;
■ odpowiadanie na pytania – osoby czytające odpowiadają na pytania stawiane przez
nauczyciela i natychmiast otrzymują informacje zwrotne;
■ układanie pytao – osoby czytające uczą się, jak zadawad pytania samym sobie i jak
odpowiadad na pytania dedukcyjne;
■ struktura fabuły – uczniowie uczą się używad struktury fabuły jako pomocy w przypominaniu
sobie treści opowiadania i odpowiadaniu na pytania, co przeczytali;
■ podsumowywanie – osoby czytające uczą się podsumowywania idei i generalizowania na
podstawie informacji zawartych w tekście.

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)



czytad każdy może… 

By ocenid, jak duży nacisk kładzie się na naukę strategii czytania ze zrozumieniem 
w ogólnokrajowych programach nauczania w szkołach podstawowych i średnich I 

stopnia, przeanalizowano następujące procesy (lub strategie) stosowane do 
poprawy rozumienia przez uczniów:

Wyciąganie wniosków lub dokonywanie interpretacji w czasie czytania tekstów i 
danych graficznych: wydobywanie innego znaczenia niż dosłowne, tworzenie pytao 
na podstawie tekstu i odpowiadanie na nie, wyciąganie wniosków z tekstu, 
rozpoznawanie związków między tekstem a ilustracjami.

Podsumowywanie tekstu i selektywne skupianie się na najważniejszych 
informacjach: wyjaśnienie głównych koncepcji poprzez odróżnianie ich od 
pobocznych aspektów tekstów, tworzenie struktury ze śródtytułami, rozpoznawanie 
głównych postaci, wydarzeo lub elementów w dziełach literackich.



czytad każdy może… 

Tworzenie związków między różnymi częściami tekstu: korzystanie z elementów
organizacyjnych tekstu (nagłówek, spis treści, indeks) podczas wyszukiwania 
informacji, tworzenie i sprawdzanie hipotez dotyczących treści lub gatunku, 
rozpoznawanie elementów konstrukcyjnych (wprowadzenie, części główne, 
zakooczenie, fragmenty narracyjne, dialogowe itp.), tworzenie chronologii wydarzeo 
w przypadku tekstów literackich.

Korzystanie z wiedzy kontekstualnej: łączenie tekstów pisanych z osobistym
doświadczeniem, kulturą i wiedzą przed lekturą, w jej trakcie i po zakooczeniu.

Sprawdzanie/monitorowanie własnego rozumienia: wyjaśnianie słów i fragmentów
nierozumianych od razu, zadawanie pytao i korzystanie z narzędzi referencyjnych, 
ponowne czytanie niejasnych fragmentów, przeformułowanie fragmentu tekstu 
własnymi słowami.

Tworzenie przedstawieo wizualnych: wyrażanie treści pisanych za pomocą rysunków,
wyszczególnianie kroków tekstu w formie diagramu, przekładanie tekstów pisanych na
rysunki, tabele, siatki lub formy bardziej literackie, wyobrażanie sobie układu danej 
sceny w czasie czytania utworu dramatycznego.



czytad każdy może… 

By czytanie stało się przyjemnością i nawykiem

http://www.zspploty.pl/index.php/2-uncategorised/136-czytanie-szkolne

W ramach promocji czytelnictwa, 
biblioteka szkolna, przeprowadziła 
kolejna akcję promującą 
czytelnictwo w naszej szkole.

Po co? Chodziło o ustalenie, która z 
wcześniej zaproponowanych i 
wyłonionych pozycji 
wydawniczych, okaże się byd 
najbardziej popularna w naszej 
szkole. Podczas dwutygodniowej 
ekspozycji książek, zalajkowano 
trzy najbardziej popularne tytuły 
„Metro 2033”, „Nostalgia Anioła” 
oraz „Zostao, jeśli kochasz”.



czytad każdy może… 

http://bibliotekaivlo.blogspot.com/



czytad każdy może… 

SAMOROZWÓJ Z KSIĄŻKĄ

rozwijanie siebie w zakresie osobistych oraz zawodowych zamiłowao, 

potrzeb i nawyków czytelniczych, gra z lekturą, preferencje czytelnicze, 

czytelnictwo a multimedia, współczesny analfabetyzm, kompetencje 

kluczowe w kontekście kompetencji czytelniczych



czytad każdy może… 

https://www.youtube.com/watch?v=vsx_K_Uh7vE

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM



czytad każdy może… 

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Zaangażowanie w czytanie

Rozwijanie silnego zainteresowania czytaniem znacząco przyczynia się do 
nabywania tej umiejętności.

Ponadto wysokie kompetencje czytelnicze mają kluczowe znaczenie w sukcesie
uczniów, w karierze szkolnej oraz dorosłym życiu w społeczeostwie opartym na 
wiedzy. 

Niezbędne jest wspieranie zainteresowania uczniów czytaniem tak wcześnie, jak to 
możliwe, oraz w sposób ciągły. 

Wszystkie programy nauczania w szkołach podstawowych i/lub średnich I stopnia 
mówią o znaczeniu promowania wśród uczniów zainteresowania czytaniem i 
zadowolenia z lektury.

Austriacki program nauczania zakłada na przykład, że radośd płynąca z czytania 
powinna byd od samego początku nadrzędnym celem nauczania. 

Fioski program nauczania mówi, że należy nieustannie kultywowad pozytywne 
nastawienie uczniów do czytania.



czytad każdy może… 

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Zaangażowanie w czytanie

Istnieją różne sposoby osiągania tego celu. 

Do najważniejszych metod sugerowanych przez literaturę
przedmiotową i europejskie programy nauczania należą: 

- wspólna nauka oparta na tekstach,

- proponowanie różnych rodzajów lektur, 

- umożliwianie uczniom czytania tego, co im się podoba 

- oraz odwiedzanie miejsc lub osób ceniących książki.



czytad każdy może… 

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Zaangażowanie w czytanie

Wspólna nauka oparta na tekstach oznacza, że uczniowie współpracują ze 
sobą nad tekstem pisanym, interpretują go i wydobywają znaczenie w 
procesie grupowym (Biancarosa i Snow, 2006,s. 17). 

Takie metody rzeczywiście mogą byd dobrym sposobem stymulowania 
zaangażowania w czytanie, zwłaszcza w przypadku uczniów mających 
trudności (zob. Częśd 1.1).



czytad każdy może… 

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Zaangażowanie w czytanie

Programy nauczania w szkołach podstawowych 26 systemów edukacji 
zawierają wskazania dotyczące wspólnej nauki czytania tekstów. 

Zasadniczo obejmują one wszystkie cykle lub lata szkoły podstawowej 
– z wyjątkiem Belgii (Wspólnota Niemieckojęzyczna), Francji i Austrii, gdzie 
w pierwszym cyklu nie pojawiają się takie wytyczne. 

W przypadku szkół średnich I stopnia do wspólnej nauki opartej na tekstach 
odnosi się 18 systemów edukacji.



czytad każdy może… 

KOMPETENCJE 
KOMUNIKACYJNE I INFORMACYJNE

poszukiwanie, selekcja, gromadzenie, przetwarzanie, krytyczna analiza 

informacji pochodzących z różnych źródeł oraz prezentacja w sposób 

profesjonalny treści pochodzące z różnych źródeł



czytad każdy może… 

PLANSZE DYDAKTYCZNE



czytad każdy może… 

FISZKI DYDAKTYCZNE



czytad każdy może… 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

miejsce przyjazne uczniowi, czyli nowoczesne multimedialne i kompleksowe 

zagospodarowanie przestrzeni bibliotecznej na rzecz rozwijania 

kompetencji komunikacyjnych, informacyjnych oraz czytelniczych 

we współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w celu budowania 

przestrzeni przyjaznej uczeniu się 



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 

Biblioteka szkolna miejsce przyjazne uczniowi, czyli…
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czytad każdy może… 



czytad każdy może… 

http://zspploty.pl/biblioteka/index.php



czytad każdy może… 

http://zspploty.pl/biblioteka/index.php



czytad każdy może… 

Akcja „Czwartkowe czytanie”

Szkoła Podstawowa z Oddziałem; Przedszkolnym w Twardawie, 48-250 Głogówek



czytad każdy może… 
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czytad każdy może… 

Lista zasad obowiązujących w bibliotece

Biblioteka jest miejscem przyjaznym 
i zawsze jesteś w niej mile widziany.

Plakat pochodzi z miesięcznika 
„Wszystko dla Szkoły nr 06/2017”

będącego zbiorem materiałów graficznych 
dla szkół



czytad każdy może… 

Lista zasad obowiązujących w bibliotece
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czytad każdy może… 

Uczyomy Naszą Bibliotekę Wielką! 

10 najpiękniejszych bibliotek świata - Czytelniczy.pl



czytad każdy może… 

BIBILOTEKA ONLINE

poznawanie różnych zasobów różnych typów bibliotek, 

w tym bibliotek ze zbiorami multimedialnymi oraz bibliotek 

online w regionie, w kraju oraz za granicą, czyli otwieranie 

się na naukowa informację dostępną w Internecie 



czytad każdy może… 

Zasoby edukacyjne w Internecie – wybór 

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE 

(ang. Open Educational Resources, 
OER)
definiowane są jako te materiały, 
które są publicznie dostępne
w internecie (bez kontroli 
dostępu), opublikowane 
wraz z prawem do
dalszego wykorzystania 
(w tym celu zalecane jest 
stosowanie tzw. wolnych licencji) 
i najczęściej rozwijane w otwarty 
sposób.



czytad każdy może… 

Zasoby edukacyjne w Internecie – wybór 

Otwarte zasoby edukacyjne to w znakomitej większości materiały cyfrowe. 
Ponadto jedną z największych zalet tych zasobów – obok braku przeszkód 
prawnych w korzystaniu z nich – jest możliwośd ich modyfikowania i dalszego 
rozpowszechniania.

Dlatego właśnie rozważaniom o wykorzystywaniu otwartych zasobów 
edukacyjnych w procesie nauczania często towarzyszy refleksja na temat 
kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz motywacji, jakie im towarzyszą 
przy samodzielnym tworzeniu i udostępnianiu zasobów.

Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce — uwarunkowania i szanse rozwoju



czytad każdy może… 

Zasoby edukacyjne w Internecie – wybór 

Biblioteka Cyfrowa Polona

http://www.polona.pl/dlibra

publikacje dotyczące wybranych aspektów polskiej literatury, kultury i historii

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

http://literat.ug.edu.pl

teksty literackie

Federacja Bibliotek Cyfrowych

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/

zasoby polskich bibliotek cyfrowych

Biblioteka Internetowa Wolne Lektury

http://wolnelektury.pl

teksty lektur szkolnych

http://www.polona.pl/dlibra
http://www.polona.pl/dlibra
http://literat.ug.edu.pl/
http://literat.ug.edu.pl/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/
http://fbc.pionier.net.pl/owoc/
http://wolnelektury.pl/
http://wolnelektury.pl/


czytad każdy może… 

Zasoby edukacyjne w Internecie – wybór 

Khan Academy
https://pl.khanacademy.org

Wolne Lektury 
https://wolnelektury.pl

Projekty Guttenberg
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Wikipedia i Wikimedia Commons
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademickie

https://pl.khanacademy.org/
https://pl.khanacademy.org/
https://wolnelektury.pl/
https://wolnelektury.pl/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademickie


czytad każdy może… 

Zasoby edukacyjne w Internecie – wybór 

Pistacja.tv 
http://pistacja.tv

LibriVox
https://librivox.org

Europeana
http://www.europeana.eu/portal/pl

Histmag
https://histmag.org/

TED.com 
http://ed.ted.com

edX i MIT OCW 
https://ocw.mit.edu/index.htm i https://www.edx.org

http://pistacja.tv/
http://pistacja.tv/
https://librivox.org/
https://librivox.org/
http://www.europeana.eu/portal/pl
http://www.europeana.eu/portal/pl
https://histmag.org/
https://histmag.org/
http://ed.ted.com/
http://ed.ted.com/
https://ocw.mit.edu/index.htm
https://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/


czytad każdy może… 

Wikibooks
http://pl.wikibooks.org
wolne podręczniki i książki

Wikiźródła
http://pl.wikisource.org/
teksty źródłowe

Wikicytaty
http://pl.wikiquote.org
cytaty

Zasoby edukacyjne w Internecie – wybór 

http://pl.wikibooks.org/
http://pl.wikibooks.org/
http://pl.wikisource.org/
http://pl.wikisource.org/
http://pl.wikiquote.org/
http://pl.wikiquote.org/


czytad każdy może… 
Zasoby edukacyjne w Youtube – wybór 

Projekt Pauart Polska Akademia Umiejętności
http://www.pauart.pl/app

Cyfrowa Wyprawka
http://cyfrowa-wyprawka.org/kontakt

Pan Belfer
https://www.youtube.com/c/PanBelfer

Pasja Informatyki
https://www.youtube.com/user/MiroslawZelent/videos

Arlena Witt
https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg

Fundacja Uniwersytet Dzieci
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci

Uwaga! Naukowy Bełkot
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA/featured

http://www.pauart.pl/app
http://www.pauart.pl/app
http://www.pauart.pl/app
http://cyfrowa-wyprawka.org/kontakt
http://cyfrowa-wyprawka.org/kontakt
http://cyfrowa-wyprawka.org/kontakt
http://cyfrowa-wyprawka.org/kontakt
http://cyfrowa-wyprawka.org/kontakt
https://www.youtube.com/c/PanBelfer
https://www.youtube.com/c/PanBelfer
https://www.youtube.com/c/PanBelfer
https://www.youtube.com/user/MiroslawZelent/videos
https://www.youtube.com/user/MiroslawZelent/videos
https://www.youtube.com/user/MiroslawZelent/videos
https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg
https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg
https://www.youtube.com/channel/UCIj6yjWVKPKO5zNLBjQ8Beg
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci
https://www.youtube.com/user/UniwersytetDzieci
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC_7PqixGIdE-jjoHKMPYpGA/featured


czytad każdy może… 

EDUKACJA MEDIALNA I KULTURALNA

MediaLab Junior

http://www.cultureshock.pl/projekty/medialab-junior/

Edukacja medialna

http://edukacjamedialna.edu.pl/

Fundacja Nowe Media - e-Lekcje

http://e-lekcje.org

Platforma Akademii Orange

http://www.akademiaorange.pl

Cyfrowa wyprawka

http://cyfrowa-wyprawka.org

http://www.cultureshock.pl/projekty/medialab-junior/
http://www.cultureshock.pl/projekty/medialab-junior/
http://www.cultureshock.pl/projekty/medialab-junior/
http://www.cultureshock.pl/projekty/medialab-junior/
http://edukacjamedialna.edu.pl/
http://edukacjamedialna.edu.pl/
http://e-lekcje.org/
http://e-lekcje.org/
http://e-lekcje.org/
http://e-lekcje.org/
http://www.akademiaorange.pl/
http://www.akademiaorange.pl/
http://cyfrowa-wyprawka.org/
http://cyfrowa-wyprawka.org/
http://cyfrowa-wyprawka.org/
http://cyfrowa-wyprawka.org/


czytad każdy może… 

KSIĄŻKI OTWIERAJĄ I MOTYWUJĄ 

poszukiwanie inspiracji w realizacji lekcji edukacji czytelniczej 

i projektów medialnych w sposób aktywny, ciekawy, angażujący 

uczniów dzięki wymianie doświadczeo i stworzeniu banku pomysłów 

– tematów na ciekawe lekcje edukacji czytelniczej 

z wykorzystaniem multimediów 



czytad każdy może… 

Książki z sufitu

◄nietypowa akcja z londyoskich ulic 
◄udowadnia, że książki mogą spadad z sufitu
◄czytelnicy biblioteki przy wejściu otrzymują nożyczki
◄służą one do odcięcia sznurka z przyczepioną książką
◄nagroda trafia w ręce czytelnika 
◄zbiórka książek wśród lokalnej społeczności lub wyszukanie darczyoców

http://www.recenzjeksiazek.pl/2014/02/ksiazki-z-sufitu-miedzynarodowy-dzien.html



czytad każdy może… 

Literackie Koło Fortuny

◄grę można dowolnie rozbudowywad 

◄dodajemy poszczególne pola:

- zagadnienia : autor, tytuł, cytat

- zagadki literackie 

- pytania 

◄planszę koła fortuny można zrobid z kartonu, 

kolorowego papieru, przyrządów piśmienniczych

◄mechanizm wprawiający koło w ruch: 

- korek i pinezki

- kolorowy parasol z naklejonymi napisami

- koło-tarcza z rzutkami



czytad każdy może… 

Escape Room

◄logiczna zespołowa zabawa 
◄polega na uwolnieniu się grupy osób ze specjalnego pokoju
◄przeniesiona ze świata gier komputerowych 

Zadanie uczestników: 
rozwiązanie ciągu zagadek i odnalezienie klucza lub hasła pozwalającego opuścid 
pokój

Uczestnicy zamknięci w pokoju muszą:
- wykorzystad wskazówki ukryte w książkach
- odnaleźd zaginionego pisarza
- rozwikład zagadkę 



czytad każdy może… 

Historia ze starych zdjęd

◄spotkanie z historią 
◄rozmowy mieszkaoców
◄prezentacja starych zdjęd w multimedialnej formie
◄układanie / odtwarzanie fabuły z przeszłości  

http://stare-fotografie.com/lodz-stare-zdjecia-i-pocztowki/



czytad każdy może… 

Astronomiczne kalambury 

☼odgadywanie gwiazdozbiorów 
☼jedna osoba losuje karteczkę z nazwą 
☼księgozbioru i jej obrazem
☼rysuje na tablicy poszczególne gwiazdy
☼uczniowie odgadują nazwy gwiazdozbioru



czytad każdy może… 

Głucha noc

◄jak mówid nie używając głosu?

◄warsztaty języka migowego dla czytelników

◄tablice ze znakami w języku migowym 

◄tworzenie historii

◄inspiracja: lekcje video z migam.org



czytad każdy może… 

Tajemnice skrzyni

◄wyciąganie ze skrzyni rzeczy 

charakterystycznych dla:

- tytułów znanych książek

- bohaterów literackich

- motywów

- epok

- autorów i twórców

http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26993/1131402



czytad każdy może… 

Biblioteka na zielonej trawce

Zajęcia czytelnicze prowadzone na świeżym powietrzu, w otoczeniu przyrody: 
trawa, drzewa, wiatr… można wziąd koce, kosze z przekąskami, połączyd 
pożyteczne z przyjemnym



czytad każdy może… 

Wieczór poezji

◄wspólne pisanie wierszy

◄nauka recytacji

◄prezentacja twórczości

◄dyskusja



czytad każdy może… 

Potwory z książek

opowieści o potworach 

i czarnych charakterach 

z książek

nowe historie z Buką, 

Wiedźmą, Smokiem



czytad każdy może… 

Romantyczny wieczór

romantyczna podróż do świata 

literackich romansów

głośne czytanie fragmentów 

rozmowy o ulubionych tytułach 

wybieranie najlepszej książki 

zagadywanie tytułów



czytad każdy może… 

Czytanie na ekranie

◄spotkanie dla fanów e-booków
◄każdy przynosi swój czytnik
◄internetowe wypożyczalnie 
◄interesujące zasoby cyfrowe

Czytnik Amazon (źródło: czytniki-ebookow.kepo.pl)



czytad każdy może… 

Szkoła Czarodziejów

◄wędrówka do wymarzonego zamku

◄zdobycie wiedzy i umiejętności, jak Harry Potter

◄dla fanów literatury fantasy

◄uczniowie przeżywają przygody 

◄wykonują powierzone tajne misje

◄zaklęcia, magiczne artefakty, tajemne mikstury 



czytad każdy może… 
Księgi gadane 

warsztaty realizatorskie z akustyki dźwięku
komputerowego tworzenia efektów dźwiękowych

tworzenie audiobooków...

https://www.biblioteka24.eu/wp-content/uploads/Ordflyt_620_350_tcm48-185496.jpg



czytad każdy może… 

Bajkowa drużyna

◄drużyna super bohaterów literackich
◄pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów
◄współpraca, współdziałanie, wspieranie się
◄pomaganie innym np. w odrabianiu lekcji, przygotowaniu się do sprawdzianu



czytad każdy może… 

Ferie z Harrym Potterem

http://harrypotter.wikia.com/wiki/Harry_Potter



czytad każdy może… 

Kino za regałem

◄cykliczne projekcje filmowe
◄klub dyskusyjny
◄warsztaty filmowe 
◄konkursy filmowe



czytad każdy może… 

http://kollataj.edu.pl/wp-content/uploads/2015/09/biblio.jpg

Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja, Zawiercie



czytad każdy może… 

TWÓRCZA LEKCJA Z KSIĄŻKĄ, 

CZYLI…
samodzielne tworzenie twórczego i inspirującego scenariusza lekcji 

w obszarze czytelnictwa z wykorzystaniem poezji, prozy, metafory literackiej 

i pokazanie nieoczywistości tekstu pisanego w kreatywnej aranżacji metod 

twórczych, problemowych, coachingowych zmuszających do refleksji 

i eksperymentowania ze słowem 



JAK ZACHĘCIĆ 

UCZNIÓW DO 

CZYTANIA?



czytad każdy może… 
JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO CZYTANIA? POZWÓLMY DZIECIOM CZYTAĆ, BAWIĆ SIĘ SŁOWAMI I PISAĆ 

A MNIE CIESZY… 

 

Jak brzmi trzecia strofa wiersza ks. Twardowskiego pt. „Modlitwa”? 

 

Święta Dziewczynko z Zapałkami 

chroń nas przed staruchami 

co płaczą, że wszędzie zło 

martwią się, że nas okłamują 

nie mówiąc nam o tym 

 

a nas cieszy pole różowe 

kiedy wschodzi zboże 

nagietek który przekwita w październiku 

pszczoły dokładnie złote 

leszczyna co wydaje jednocześnie kwiaty i orzechy 

spotykamy się z Matką Boską w ogrodzie 

żyjemy z kundlem na co dzień 

czujemy niewidzialne ręce 

widzimy dalej  

i więcej 



CZARNO-BIAŁA LISTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI Wisława Szymborska „Pytania zadawane sobie” 

„Co jest treścią uśmiechu i podania ręki?” Co jest ważne? 
  
„Czy nigdy w powitaniach nie jesteś daleka, tak jak bywa daleki człowiek od 

człowieka, gdy wyda sąd niechętny pierwszego wejrzenia?”  
Jaki jestem?   

  
„Czy każdą dolę ludzką otwierasz jak książkę, nie w czcionce, nie w jej kroju 
szukając wzruszenia?” 

Co czuję? 

  
„Czy na pewno, czy wszytko odczytujesz z ludzi?”  Co widzę? 
  
„Jak obliczysz straty?”  Jakie mam zasoby? 
  
„Czy wiesz, że przyjaźń trzeba współtworzyć jak miłość?”  Jaką ma to dla mnie wartość? 
  
„A czy w błędach przyjaciół twej winy nie było?”  Czego uczą mnie błędy? 
  
„Ile łez obeschło, zanim przyszłaś na pomoc?”  Kto mnie wspiera? 
  
„Czy nie lekceważysz pojedynczej minuty łzy i skurczu twarzy?”  Ile mam czasu? 
  
„Czy nigdy nie wymijasz cudzego wysiłku?” Co więcej mogę zrobić? 
  
„Czy w ludziach wobec ludzi wszystko jest najprostsze?” Co potrzebuję? 

  

 

czytad każdy może… 



JAK OSWOIC KAMYK? „Kamyk” Zbigniewa Herberta 
Kamyk jest stworzeniem 

doskonałym 

 

równy samemu sobie 

pilnujący swych granic 

 

wypełniony dokładnie 

kamiennym sensem 

 

o zapachu który niczego nie przypomina 

niczego nie płoszy nie budzi pożądania 

 

jego zapał i chód 

są słuszne i pełne godności 

 

czuję ciężki wyrzut 

kiedy go trzymam w dłoni 

i ciało jego szlachetne 

przenika fałszywe ciepło 

 

- Kamyki nie dają się oswoić 

do końca będą na nas patrzeć 

okiem spokojnym bardzo jasnym 

 

Wyjściówki, czyli pytania na wyjście: Czego nauczyliśmy się od kamyka? Czego jeszcze nie wiemy? 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 

DLACZEGO TAK JEST?

JAK JEST? JAK POWINO BYĆ?

PROBLEM WYMAGAJĄCY 
ROZWIĄZANIA

WNIOSKI WNIOSKI WNIOSKI



FANTASTYCZNE WYJAŚNIENIE, CZYLI KREATYWNOŚĆ CZYTANIA  

 

 

UŁÓŻ 20 PYTAŃ DO PODANYCH ZDAŃ 

„Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i 

konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.” 

(Sławomir Mrożek „Tango”) 

Pytania: 

„Ciebie nie łatwo byłoby zmusić do zeznań. To znaczy... gdybyś miał coś do 

powiedzenia... I pomyśleć, że taki talent się marnuje. Ale cóż, tak już jest świat 

urządzony. Ci, którzy nie powinni mówić, mówią. A ci, którzy mogliby nie 

powiedzieć, nie mają nic do powiedzenia.” (Sławomir Mrożek „Emigranci”) 

Pytania: 

„Świat przeszkadza mi w życiu.” 

(Sławomir Mrożek „Dziennik. Tom 1. 1962-1969”) 
Pytania: 

 

czytad każdy może… 



PRZEKSZTAŁĆ PROBLEMY W NOWE ROZWIĄZANIA 

PROBLEM ROZWIĄZANIA 

PUSZKA PANDORY (Mitologia) 

 
 

SZKATUŁKA Z PIENIĘDZMI HARPAGONA (Molier „Skąpiec” )  

 
 

SKRZYPCE (Henryk Sienkiewicz „Janko Muzykant”) 

 

 

KAMIZELKA (Bolesław Prus „Kamizelka”)  

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 

PODAJ JAK NAJWIĘCEJ OKREŚLEŃ KOŃCZĄCYCH ZDANIE 

 epitety metafory porównania personifikacje 

Codziennie patrz na świat, jakbyś… 

(Éric-Emmanuel Schmitt „Oskar i Pani Róża”) 

    

Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest… 

(Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę”) 

    

Jest taka cierpienia granica, za którą… 

(Czesław Miłosz „Walc”) 

    

 



czytad każdy może… 



Dokończ w oryginalny sposób tekst 

„Niosła obrzydliwe, niepokojąco żółte kwiaty. Diabli wiedzą, jak się te kwiaty nazywają, ale są to pierwsze 

kwiaty, jakie się wiosną pokazują w Moskwie. (…) Skręciła z Twerskiej w zaułek i wtedy się obejrzała.(…) 

Szły Twerską tysiące ludzi, ale zaręczam panu, że ona zobaczyła tylko mnie jednego i popatrzyła na mnie (…). 

Posłuszny owemu żółtemu znakowi losu ja również skręciłem w zaułek i ruszyłem jej  śladem. (…) I proszę 

sobie wyobrazić, że to właśnie ona odezwała się nieoczekiwanie:  

- Podobają się panu moje kwiaty?  

Miłość napadła na nas tak, jak napada w zaułku wyrastający spod ziemi morderca, i poraziła nas oboje od razu. 

Tak właśnie razi grom albo nóż bandyty! (…)”                                   (Michał Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”)   

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



Chodzi zatem o odwagę niezwykłego myślenia! Chodzi o to, aby dostrzec w sobie

potencjał, przyjąć wiedzę o sobie jako nauczycielu oraz o swoim uczniu,

wykorzystać umiejętności oraz doświadczenie w celu organizowania przestrzeni

edukacyjnej zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Wówczas możliwe

stanie się uwzględnianie potrzeb i możliwości drugiego człowieka – ucznia.

To akceptacja odważnego myślenia o klasyce, odważnego czytania klasyki

i odważnego stawiania pytań o klasykę jest ważna, myślenia i działania, które

otwiera słowo: „MOGĘ”. Każdy nauczyciel jest niepowtarzalny, jedyny w swoim

rodzaju. Mamy mocne i słabe strony, wady i zalety, możliwości i ograniczenia.

Często jednak widzimy to, co sprawia nam trudność, z czym sobie nie radzimy,

co nam przeszkadza. Snujemy wizje, jacy chcielibyśmy być, jak chcielibyśmy

pracować, nie dopuszczając wiedzy, że mamy ku temu wszelkie niezbędne zasoby.

czytad każdy może… 



ZATEM JAK CZĘSTO PYTAMY SIEBIE: 

Co to znaczy myśleć kreatywnie, działać kreatywnie?

Jaki twórczy potencjał mam w sobie?

Jakie mam możliwości, które mogę wykorzystać?

Co mnie ogranicza i co chcę z tym zrobić dla siebie?

Co zyskam wychodząc poza utarte schematy myślenia i działania?

czytad każdy może… 



JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO CZYTANIA? POZWÓLMY DZIECIOM CZYTAĆ, BAWIĆ SIĘ SŁOWAMI I PISAĆ 

METAFORA  „Bajka o motylu” 

Pewnego dnia mały motyl zaczął wykluwać się z kokonu. Człowiek usiadł  

i przyglądał się, jak motyl przeciska swoje ciałko przez malutki otwór. Wtedy 

motyl się zatrzymał — jakby zaszedł tak daleko jak mógł i dalej już nie miał sił. 

Człowiek więc postanowił mu pomóc: wziął nożyczki i rozciął kokon. Motyl 

wydostał się z niego bez problemu, miał jednak wątłe ciałko i bardzo 

pomarszczone skrzydła. Człowiek dalej go obserwował, spodziewając się, że 

skrzydła motyla zaczną stopniowo grubieć, powiększać się, dzięki czemu motyl 

będzie mógł odlecieć i zacząć żyć. Tak się jednak nie stało. Motyl spędził resztę 

życia, czołgając się po ziemi z mizernym ciałem i pomarszczonymi 

skrzydełkami. Do końca życia nie był w stanie latać. Człowiek w całej swej 

życzliwości i dobroci nie wiedział, że walka motyla z kokonem była bodźcem dla 

jego skrzydeł, że motyl jest w stanie latać tylko wtedy, gdy pokona opór kokonu. 

/Źródło: autor bajki nieznany/ 

Przeczytaj proszę bajkę, a następnie pisemnie odpowiedz na parę pytań (mogą to być odręczne notatki). 

Co czujesz po przeczytaniu? 

Kto zyskał, a kto stracił i co? 

Jaka mądrość płynie dla Ciebie z tej bajki? 

Co chcesz z niej wziąć dla siebie? 

Co możesz zrobić już dzisiaj z wiedzą, którą 

właśnie pozyskałeś/aś? 

Komu chcesz przesłać tę bajkę? 

Co ma to mu dać? Co zyska dzięki tej wiedz

 

czytad każdy może… 



JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO CZYTANIA? POZWÓLMY DZIECIOM CZYTAĆ, BAWIĆ SIĘ SŁOWAMI I PISAĆ 

METAFORA „Skórka pomarańczy” 

 

W małym domku na skraju miasta mieszkały siostry bliźniaczki. Kochały się 

bardzo i nie wyobrażały sobie życia bez siebie. Pewnego dnia obie w tej samej 

chwili weszły do kuchni, bo potrzebowały pomarańczy. Niestety, w domu była 

tylko jedna pomarańcza. Ponieważ nie lubiły się kłócić, postanowiły 

sprawiedliwie rozwiązać ten problem. Przekroiły pomarańcze na pół. Ucieszyły 

się bardzo, ze udało im się uniknąć kłótni. Z drugiej strony nie były do końca 

zadowolone, bo każda dostała tylko połowę tego, czego chciała. Jedna z sióstr 

wyszła przed dom, usiadła na ławeczce i zaczęła obierać pomarańczę. Kiedy 

zdjęła już całą skórkę, wyrzuciła ją i zjadła soczysty, słodki miąższ. Druga siostra została w kuchni. Ona również 

obrała skórkę z pomarańczy. Kiedy już to zrobiła, wyrzuciła miąższ, a skórkę pokroiła i z cukrem zaczęła 

kandyzować na patelni.  Źródło: Sławomir Prusakowski, Obustronne straty, „Psychologia w Szkole”, 2-2007. 

Przeczytaj proszę bajkę, a następnie ułóż do niej pytania, które pozwolą na zdiagnozowanie konfliktu  

oraz na twórcze satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie konfliktu 

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



Krawaty, garnitury czy zaplatanie rąk w piramidki to

modne bzdury, które wmawia się ludziom, aby

uwierzyli, że na tym polega ich wizerunkowa

przewaga. Wcale nie musimy wymyślać

niestworzonych historii. Nieszczerość, kłamstwo,

udawanie zabija dobre historie. A tylko dobre historie

mają sens. (…) Wystarczy opowiedzieć siebie. A nasza

historia niech idzie sobie w świat, niech pracuje

w innych ludziach, powtarzana przez nich, infekująca

kolejnych. Niech pozostawia ślad w nich i każe im

przekazać historię o nas dalej. Niech zaciekawia.

Źródło: Eryk Mistewicz, „Coaching” 2014, nr 1, s. 29-30.

czytad każdy może… 



CZYTANIE Z PODZIAŁEM NA ROLE 

Julian Tuwim „Ptasie radio”  
 

Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 

Nadajemy audycję z ptasiego kraju. 

Proszę, niech każdy nastawi aparat, 

Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad: 

Po pierwsze - w sprawie, 

Co świtem piszczy w trawie? 

Po drugie - gdzie się 

Ukrywa echo w lesie? 

Po trzecie - kto się 

Ma pierwszy kąpać w rosie? 

Po czwarte - jak 

Poznać, kto ptak, 

A kto nie ptak? 

A po piąte przez dziesiąte 

Będą ćwierkać, świstać, kwilić, 

Pitpilitać i pimpilić 

Ptaszki następujące: 

 

Słowik, wróbel, kos, jaskółka, 

Kogut, dzięcioł, gil, kukułka, 

Szczygieł, sowa, kruk, czubatka, 

Drozd, sikora i dzierlatka, 

Kaczka, gąska, jemiołuszka, 

Dudek, trznadel, pośmieciuszka, 

Wilga, zięba, bocian, szpak 

Oraz każdy inny ptak. 

 

Pierwszy - słowik 

Zaczął tak: 

„Halo! O, halo lo lo lo lo! 

Tu tu tu tu tu tu tu 

Radio, radijo, dijo, ijo, ijo, 

Tijo, trijo, tru lu lu lu lu, 

Pio pio pijo lo lo lo lo lo, 

Plo plo plo plo plo halo!” 

 

Na to wróbel zaterlikał: 

„Cóż to znowu za muzyka? 

Muszę zajrzeć do słownika, 

By zrozumieć śpiew słowika. 

Ćwir ćwir świrk! 

Świr świr ćwirk! 

Tu nie teatr 

Ani cyrk! 

Patrzcie go! Nastroszył piórka! 

I wydziera się jak kurka! 

Dość tych arii, dość tych liryk! 

Ćwir ćwir czyrik, 

Czyr czyr ćwirik!” 

 

I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, 

Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać, 

Że aż kogut na patyku 

Zapiał gniewnie: „Kukuryku!” 

 

Jak usłyszy to kukułka, 

Wrzaśnie: „A to co za spółka? 

czytad każdy może… 



NA SZCZĘŚCIE NIC, Cezary K. Kęder 

 

nic oraz nic i nic 

albo nic 

a w każdym razie nic 

zupełnie nic 

z najwyższym prawdopodobieństwem nic 

na szczęście nic 

powiedziałbym ze nic ponieważ 

nic 

i nie zakładając z góry że nic 

nic a nic aczkolwiek niechętnie 

nic nigdy i na zawsze nic 

z dużym żalem nic 

chciałem powiedzieć to wszystko 

Oto wiersz o niczym. Pomyśl sobie, jakie uczucia można za jego pomocą wyrazić; następnie przeczytaj go  

z odpowiednim zabarwieniem emocjonalnym. Pamiętaj o poprawnej i dopasowanej emisji głosu oraz mimice. 

czytad każdy może… 



STUDIA PRZYPADKÓW „Rozwiązywanie konfliktów w literaturze”  

Każdy przyzna, że umiejętność konstruktywnego reagowania na problemy, trudne sytuacje oraz konflikty jest ważna. 

Dlatego warto się ich uczyć także w szkole. Pomocą mogą być teksty kultury potraktowane jako studia przypadków. 

Wykorzystując metodę T. Gordona podejmij próbę rozwiązania konfliktów opisanych w lekturach. 

 konflikt romantyków z klasykami: Adam Mickiewicz „Romantyczność”  

 konflikt między ojcem i synem: Władysław Reymont „Chłopi”  

 konflikt między matką i synem: Gabriela Zapolska „Moralność pani Dulskiej”  

 konflikt między Zakonem i Królestwem Polskim: Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”  

 konflikt Cześnika i Rejenta: Aleksander Fredro „Zemsta”  

 konflikt jednostki ze społeczeństwem: G.G.Byron „Giaur”  

 konflikt rodzin Montekich i Kapuletów: William Szekspir „Romeo i Julia”  

 konflikt między dwoma szlacheckimi rodami: Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”  

 konflikt między faraonem i kapłanami: Bolesław Prus „Faraon”  

 konflikty wewnętrzne bohaterów: Zofia Nałkowska „Granica”  

czytad każdy może… 



SZEŚĆ KROKÓW METODY BEZ PORAŻEK THOMASA GORDONA 

 

1

•Określenie 
problemu

2

•Szukanie 
możliwych 
rozwiązań

3

•Ocena 
rozwiązań

4

•Wybór 
najlepszego 
rozwiązania

5

• Wypracowanie 
sposobów jego 
realizacji

6

• Stwierdzenie, jak 
wybrane 
rozwiązanie 
sprawdziło się w 
praktyce

czytad każdy może… 



Problemy i konflikty to naturalna część naszego życia: mojego, moich uczniów

oraz kolegów i koleżanek ze szkolnej ławki. Koncepcja konfliktu jako wartości

znajduje swoje uzasadnienie w szkole. W perspektywie wyzwania

komunikacyjnego, służy on wymianie poglądów, przekonań, emocji, potrzeb.

Można nim zarządzać, postrzegając go właśnie jako wyzwanie.

Dlatego tak ważna jest umiejętność rozwiązywania konfliktów przez uczniów.

Proponuję zatem, aby to właśnie u klasyków nabywać kompetencje związane

z rozwiązywaniem problemów. Odwołam się tutaj do dwóch sprawdzonych

i uzupełniających się narzędzi: „Sześciu kroków metody bez porażek” Thomasa

Gordona oraz studium przypadku.

Praca z ich wykorzystaniem na konfliktach pochodzących z klasyki może

znacząco wpłynąć na zwiększenie oraz wzmocnienie samoświadomości

i świadomości uczniów w obszarze produktywnych aspektów konfliktu oraz

wskazać im drogę do twórczego radzenia sobie z kłopotami w życiu, przez co

wzmacniać ich rozwój osobowości.

czytad każdy może… 



CO BY BYŁO, GDYBY… fragment poematu Juliana Tuwima „Bal w Operze” 

 

Co by było, gdyby… na przystankach dawnych zwierząt siadło szpetnych małp dwanaście i zaczęły małpi 

nierząd w planetarne siać przepaście? Podaj 12 pomysłów 

 

1. 5. 9. 

2. 6. 10. 

3. 7. 11. 

4. 8. 12. 

 

czytad każdy może… 



LEKCJA ZE SZTUKĄ 

Proszę, oglądnij dokładnie obraz. Zastanów się: co przedstawia? Jaką historię opowiada? 

Jaki tytuł będzie nosić ułożona przez Ciebie na kanwie obrazu opowieść? 

 
David Hockney, Autostrada Pearblossom, 1986                              Edward Hopper, Przerwa, 1963 

 
Edgar Degas, Tancerka                                                                Henri Matisse,  Lekcja muzyki, 1917 

czytad każdy może… 



KARTY DIXIT 

 

Co znaczą słowa, którymi posługujemy się codziennie w rozmowach, w pracy? Wybierz 

proszę jedną z kart i parząc na nią opowiedz, czym jest dla Ciebie „CZYTANIE”? 

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 
Jak powinna wyglądad idealnie wydana książka? 

Rozmowa z introligatorem

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=8edqifLRgqc



PAŃSTWO MIESZKA W OPISIE IBRAHIMA IBN JAKUBA 

Po przeczytaniu tekstu, ułóż pytania. 

 

A co się toczy kraju Mieszka, to jest on najrozleglejszy z ich krajów. Obfituje on w żywność, 

mięso, miód i rolę orną. Ma on trzy tysiące pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich 

znaczy tyle, co dziesięć secin i innych wojowników. Daje on tym mężom odzież, konie, 

broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, on każe 

mu wypłacać żołd od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej czy żeńskiej. 

A gdy dziecię dorośnie, to jeżeli jest mężczyzną, żeni go i wypłaca za niego dar ślubny ojcu 

dziewczyny, jeżeli zaś jest płci żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny ojcu dziewczyny. 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 

Mieszko kruszy w swym paostwie bałwany 
pogaoskie
Postrzyżyny Mieszka, gdy według legendy został 
uwolniony od ślepoty, parabola przyjęcia nowej 
wiary
grafika z Album Wileoskie Jana Kazimierza 
Wilczyoskiego



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



KIWI EXPERIENCE 

 

Kiedy czytając, wykorzystujemy szerokie pole widzenia, często zamazują się nam 

ostatnie litery. Naukowcy badający ten rodzaj czytania zauważyli, że przy sprawnym 

czytaniu rozpoznajemy wyrazy na podstawie górnej części liter. Pomimo to, jesteśmy 

w stanie zrozumieć tekst. Proszę przeczytaj tekst zamieszczony poniżej, a sam 

doświadczysz zjawiska tzw. „ślizgania się po tekście”. 

 

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



REGRESJA 

Kolejnym czynnikiem spowalniającym czytanie jest regresja, czyli powracanie do wcześniej 

przeczytanego tekstu. Aby pozbyć się tej bariery, należy ćwiczyć umiejętność odczuwania 

ruchu oczu. Uświadamianie sobie, w jaki sposób poruszamy oczami, pozwoli na 

kontrolowanie skłonności do regresji. Proponuję następujące ćwiczenie, które reguluje 

rozumienie i kontrolę pracy oczu.  

 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

Genialny Gerard gonił Guliwiera gderając. 

Satysfakcja spłynęła szerokim strumieniem. 

Kreacja kakofinicznej kaskady kuriozalnych dźwięków. 

Koszerny królik koronował kolację. 

Bogobojny Bogdan bił się z buńczucznymi myślami. 

W czasie suszy szosa sucha. Suchą szosą Sasza szedł.  

Pewien dżudok w walce dżudo posiniaczył czyjeś udo.  

Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do Szczecina.  

Powstały z wydm widma w widm zwały wpadł rydwan.  

To jest stuła - z Tuły stuła, a tu świeżo kwitnie świerzop.   

Może ta pogoda wietrzna, znów nie będzie taka wieczna. 

Warszawa w żwawej wrzawie w warze wrze o Warszawie.   

Ależ alabastrowa Ala alarmuje altem alpejskiego albatrosa.   

Truchtem tratują okrutne krowy Rebeki mebel alabastrowy.   

Drgawki kawki wśród trawki - sprawką czkawki te drgawki. 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 
TEKSTY NASYCONE TRUDNYMI GŁOSKAMI JĘZYKA POLSKIEGO

SŁUŻĄCE ICH AUTOMATYZACJI W WYMOWIE

DWICZENIE SYGMATYZMU
(szereg s, z, c, з)
Sygmatyzm czyli potocznie seplenienie to nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych czyli sz, ż (rz), 
cz, dż, s, z, c, dz, ś ( si), ź ( źi),d ( ci) , dź ( dzi). Zaburzenie w postaci braku głoski lub jej deformacji 

Przedstawiam ci Stacha i jego pieska Kosmatka. Pod schodami na sosnowych 
deskach podłogi stoi posłanie Kosmatka. W sobotę Stach wpadł na wspaniały 
pomysł. Postanowił na czas słonecznych wiosennych i letnich dni przestawid 
legowisko pieska spod schodów do sadu. Nowe miejsce bardzo
spodobało się Kosmatkowi. W sadzie Kosmatek pilnuje, aby gąski i kaczuszki nie 
wyskubywały wiosennych sadzonek i obserwuje, czy sroki nie zostawiają pod 
wysokimi śliwami tylko garstki pestek po nasyceniu się słodkimi owocami. Każdego 
dnia z samego rana piesek przysłuchuje się sympatycznemu śpiewowi swojego
nowego sąsiada, małego ptaszka, który zamieszkał na wiosnę w sadzie, tak jak 
Kosmatek. Ten ptaszek to słowik. Jego głos jest wspaniały. Kosmatek układa się w 
swym legowisku, nadstawia uszy i ze spokojem przysłuchuje się wesołym 
piosenkom słowika – śpiewaka.



czytad każdy może… 
TEKSTY NASYCONE TRUDNYMI GŁOSKAMI JĘZYKA POLSKIEGO

SŁUŻĄCE ICH AUTOMATYZACJI W WYMOWIE

DWICZENIE ROTACYZMU
Rotacyzm (reranie) – wada wymowy polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski r. Jej przyczynami może byd budowa 
anatomiczna języka, brak umiejętności słuchowej rozróżniania głosek,  nieprawidłowe wzorce wymowy z otoczenia.

W zagrodzie Tereska karmi rozbiegane kury ziarnami gorczycy. Kury wygrzebują 
ziarna z grudek czarnej ziemi, drapiąc w nią ostrymi pazurkami. Tereska ubrana 
jest w fartuszek w czerwoną kratkę, a spod bordowej chustki wystają jej dwa 
grube czarne warkocze. Wokół Tereski kręci się, radośnie podskakując jej piesek 
Aresek o charakterystycznych rudych kędziorkach. Niedaleko drewnianego 
ogrodzenia brat Tereski, Romek, naprawia swój stary rower, nacierając
smarem łaocuch i inne rowerowe elementy. Podczas tej roboty bardzo pobrudził 
sobie ręce i umorusał roześmianą twarz, ale jego rozwichrzona przez wiatr blond 
czupryna, stercząca spod brązowego beretu, dodaje mu prawdziwego uroku, 
mimo zabrudzenia. Romek potrafi zreperowad wiele różnych rzeczy. Jednak jego 
ulubionym zajęciem jest karmienie świeżą, pomaraoczową marchewką czterech 
królików, które żyją w drucianej klatce. Romek, kiedy dorośnie, będzie
pracował jako prawdziwy rolnik. Na razie uczy się kierowad starym traktorem 
ojca i pilnuje gospodarki pod nieobecnośd rodziców w zagrodzie.



PROSIĆ O ZADOWOLENIE, A. de Mello, Śpiew ptaka 

pan tak znudził się ciągłymi prośbami jednego ze swoich wyznawców że pewnego dnia 

ukazał mu się i rzekł postanowiłem spełnić twoje trzy prośby potem jednak nic już ci nie dam 

pełen radości wyznawca niewiele myśląc wypowiedział swoją pierwszą prośbę żeby umarła 

jego żona aby mógł się ożenić z lepszą prośba natychmiast została wysłuchana ale kiedy jego 

przyjaciele i krewni zebrali się na pogrzeb i zaczęli wspominać dobre cechy jego zmarłej 

żony wyznawca zrozumiał że bardzo się pośpieszył uzmysłowił sobie że był całkowicie ślepy 

na cnoty swojej żony czy było  łatwo znaleźć inną kobietę tak dobrą jak ta poprosił więc Pana 

by ją przywrócił do życia po tym jednak została mu już tylko jedna prośba postanowił więc 

nie popełnić nowego błędu gdyż tym razem  nie miałby już możliwości naprawienia go zaczął 

pytać o radę innych niektórzy z jego przyjaciół radzili mu  poprosić o nieśmiertelność  mówili 

inni jeśli nie miałby zdrowia a na co mu zdrowie jeśli nie miałby pieniędzy a na co mu 

pieniądze jeśli nie miałby przyjaciół mijały lata i nie mógł się zdecydować o co by poprosić o 

życie zdrowie bogactwo władzę miłość wreszcie zwrócił się do Pana poradź mi proszę o co 

mam prosić pan zaśmiał się widząc zmartwienie biedaka i powiedział poproś abyś był zdolny 

do zadowolenia z tego wszystkiego co życie ci niesie cokolwiek by to było 

czytad każdy może… 



Znaki interpunkcyjne i ich funkcje 

 

Charakter znaku 
Znak interpunkcyjny 

 
Podstawowe funkcje 

 

 

Znaki 

oddzielające 

kropka 

 
zamykanie wypowiedzeń 

średnik, przecinek 

oddzielanie mniejszych 

całości w obrębie 

wypowiedzenia 

Znaki 

prozodyczne 
wielokropek, myślnik, pytajnik 

oznaczanie przerwania, 

zawieszenia głosu, 

szczególnej intonacji 

Znaki emocji 
wykrzyknik, pytajnik, myślnik, 

wielokropek 

oznaczanie stanów 

uczuciowych mówiącego 

 

Znaki 

opuszczenia 

 

wielokropek, myślnik 
zaznaczanie pominięć  

w tekście 

 

 

Znaki 

wyodrębniające  

 

dwukropek 

wprowadzenie wyliczenia, 

cytatu, uzasadnienia, 

wyniku, wyjaśnienia 

cudzysłów, nawias, dwa przecinki 

(otwierający i zamykający), dwa 

myślniki (otwierający i 

zamykający) 

 

wydzielanie fragmentów 

tekstu 

 

czytad każdy może… 



„W języku polskim używamy dziesięciu znaków interpunkcyjnych. Są to: kropka, średnik,

przecinek, dwukropek, myślnik (pauza), wielokropek, znak zapytania (pytajnik), znak

wykrzyknienia (wykrzyknik), nawias i cudzysłów. Podstawową funkcją języka jest funkcja

komunikatywna, dlatego też za podstawowy cel interpunkcji należy uznać zapewnienie tekstowi

pisanemu jednoznaczności i ułatwienie jego poprawnego odbioru. Oznacza to, że w razie

wątpliwości związanych z przestankowaniem należy przede wszystkim uwzględnić zasadę

zrozumiałości (komunikatywności) i zastosować takie przestankowanie, które zapewni

maksymalną przejrzystość tekstu.

Druga funkcja znaków interpunkcyjnych polega na tym, że służą one do wyrażania niektórych

właściwości mowy, które w inny sposób w pisanej odmianie języka nie mogłyby zostać

zakomunikowane. I tak na przykład przecinek i kropka sygnalizują przerwy w mówieniu, myślnik

— m.in. zawieszenie głosu, pytajnik bywa, a wykrzyknik z reguły jest — znakiem emocji.

Stąd wynika funkcja trzecia: znaki przestankowe umożliwiają poprawne zrozumienie

i wygłoszenie tekstu, inaczej mówiąc: pozwalają go właściwie interpretować. Szczegółowe funkcje

polskich znaków interpunkcyjnych podajemy w tabeli.

czytad każdy może… 



PATYKI I PATYCZKI 

 

Oto krótkie opowiadanie ks. Jana Twardowskiego pt. Patyki i patyczki.  

Proszę krótko określić formę i styl tekstu, nazwać zastosowane  środki stylistyczne i podać 

ich funkcję, określić postawę przyjętą przez narratora, dokonać krótkiej charakterystyki 

wybranych postaci, nazwać emocje towarzyszące zachowaniu chłopca. 

Proszę opowiedzieć historię jednego z wybranych bohaterów opowiadania ks. Jana 

Twardowskiego pt. Patyki i patyczki. Opowiadanie należy odpowiednio zatytułować, narracja 

winna być prowadzona w 1 osobie l. poj., przez co postać będzie dodatkowo 

charakteryzowana przez jej mowę; konwencja realistyczna. 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



Pomysł na zajęcia nr 1 

Wszystko jest poezją, każdy jest poetą 

O niektórych wierszach Edwarda Stachury 

 

Zarys planu 

 

1. Co ma sens, co sensu nie ma? Złote myśli Edwarda Stachury: wybór jednego cytatu – złotej 

myśli – z poezji, który wzbudza zaciekawienie oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.  

2. Poeta Całej Jaskrawości, czyli kilka słów o twórcy (prezentacja multimedialna) 

3. Piosenka dla zapowietrzonego, inaczej analiza pola siły poezji Stachury: praca  

w zespołach z siedmioma tekstami: Confiteor, Człowiek człowiekowi, Introit, Ite missa est, 

Lato, Sanctus.

4. Wędrówką życie jest człowieka: poezja i muzyka , czyli utwór SDM na podstawie słów 

Edwarda Stachury.  

5. Dużo ognia i tak dalej: charakter i rola poezji Edwarda Stachury – na  podsumowanie. 

 

Cel zajęć 

 

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności afirmacji życia we wszelkich jego 

przejawach na podstawie wartości, które wpisał w swoją poetycką opowieść Edward 

Stachura. Od poety uczymy się postawy otwartości, pokory i optymizmu, postawy 

„zapowietrzenia”, którą wyrażają słowa Piosenki dla zapowietrzonego: Cudownie jest: 

Powietrze jest! Dwie ręce mam, Dwie nogi mam!. 

 

Opis zajęć 

Zajęcia pozwalają na poszukiwanie w słowie poetyckim radości odkrywania sensu  

w najmniejszym przejawie istnienia, w codzienności, a dalej: na poszukiwanie pełni istnienia. 

Dzięki tekstom Stachury uczniowie mogą odczuć zrównanie literatury z życiem, podjąć 

dialog z poetą, z żywym organizmem języka artystycznego,  co prowadzi ich w głąb siebie, 

drugiego człowieka oraz świata. To połączenie filozofii egzystencjalnej z witalizmem  

u Stachury wydobyte zostaje na światło dzienne dzięki pracy narzędziem zwanym analiza 

pola siły. Choć jest ono przeznaczone do określonych celów, to – jak widać – znakomicie 

sprawdza się również w świecie tekstów kultury. Otwiera zamkniętą w słowach liryki piękną 

metaforę wędrówki i towarzyszących jej wewnętrznych konfliktów. 

 

czytad każdy może… 



Pomysł na zajęcia nr 1 

Wszystko jest poezją, każdy jest poetą 

O niektórych wierszach Edwarda Stachury 
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myśli – z poezji, który wzbudza zaciekawienie oraz uzasadnienie dokonanego wyboru.  
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3. Piosenka dla zapowietrzonego, inaczej analiza pola siły poezji Stachury: praca  

w zespołach z siedmioma tekstami: Confiteor, Człowiek człowiekowi, Introit, Ite missa est, 

Lato, Sanctus.

4. Wędrówką życie jest człowieka: poezja i muzyka , czyli utwór SDM na podstawie słów 

Edwarda Stachury.  

5. Dużo ognia i tak dalej: charakter i rola poezji Edwarda Stachury – na  podsumowanie. 

 

Cel zajęć 

 

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności afirmacji życia we wszelkich jego 

przejawach na podstawie wartości, które wpisał w swoją poetycką opowieść Edward 

Stachura. Od poety uczymy się postawy otwartości, pokory i optymizmu, postawy 

„zapowietrzenia”, którą wyrażają słowa Piosenki dla zapowietrzonego: Cudownie jest: 

Powietrze jest! Dwie ręce mam, Dwie nogi mam!. 

 

Opis zajęć 

Zajęcia pozwalają na poszukiwanie w słowie poetyckim radości odkrywania sensu  

w najmniejszym przejawie istnienia, w codzienności, a dalej: na poszukiwanie pełni istnienia. 

Dzięki tekstom Stachury uczniowie mogą odczuć zrównanie literatury z życiem, podjąć 

dialog z poetą, z żywym organizmem języka artystycznego,  co prowadzi ich w głąb siebie, 

drugiego człowieka oraz świata. To połączenie filozofii egzystencjalnej z witalizmem  

u Stachury wydobyte zostaje na światło dzienne dzięki pracy narzędziem zwanym analiza 

pola siły. Choć jest ono przeznaczone do określonych celów, to – jak widać – znakomicie 

sprawdza się również w świecie tekstów kultury. Otwiera zamkniętą w słowach liryki piękną 

metaforę wędrówki i towarzyszących jej wewnętrznych konfliktów. 

 

czytad każdy może… 



ANALIZA POLA SIŁY 

 

I. OKREŚLENIE BIEŻĄCEJ SYTUACJI – JAK ZYĆ? 

II. OKREŚLENIE CELU - „WSZYSTKO JEST POEZJĄ, KAŻDY JEST POETĄ” 

III. DIAGNOZA SIŁ STYMULUJĄCYCH WYKONANIE DZIAŁANIA 

IV. DIAGNOZA SIŁ HAMUJĄCYCH WYKONANIE DZIAŁANIA 

V. ANALIZA SIŁ  

VI. WYKONANIE PLANU AKCJI 

czytad każdy może… 



Pomysł na zajęcia nr 2 

Nieraz mali poeci dobrej sprawie służą 

Twórczość księdza Jana Twardowskiego 

Zarys planu 

1. Dobrze zacząć Modlitwą. 

2. A mnie cieszy…, czyli dopisanie trzeciej strofy do wiersza Twardowskiego.  

3. Poeta, który stuka do nieba, czyli kilka słów o twórcy (prezentacja multimedialna). 

4. Z elementarza Twardowskiego kilka prawd o życiu – praca w grupach z czterema tekstami: 

Litania do uśmiechu, Nieszczęście nie-nieszczęście, Kiedy mówisz, Rachunek dla dorosłego. 

5. Polecenia do tekstów:  

- Kto mówi w wierszu, co wiemy o podmiocie lirycznym? [NADAWCA] 

- Do kogo zwraca się nadawca / podmiot mówiący? [ODBIORCA] 

- O czym mówi, jakie problemy i tematy porusza? [KOMUNIKAT] 

- Jak zbudowana jest wypowiedź – forma, styl, środki poetyckie? [JĘZYK] 

- Jakie emocje uobecniają się w tekście – dla nadawcy/odbiorcy? [KONTEKST] 

6. Krótkie bardzo Wyjaśnienie, czyli o tym jak ksiądz Twardowski nie przyszedł nawracać.   

7. Ksiądz duszpasterz nie straszy: charakter i rola poezji księdza Twardowskiego – na  podsumowanie. 

czytad każdy może… 



Cel zajęć 

 

Głównym celem zajęć jest doświadczenie niebanalnego sposobu widzenia świata oraz 

kształtowanie postawy wdzięczności za dary, którymi zostaliśmy obdarzeni przez życie. To 

także nauka ufnego aktu modlitwy, która pozwala czerpać energię Bożej miłości dającej moc 

w trudach, kłopotach radościach dnia codziennego. 

 

Opis zajęć 

Podczas zajęć dana jest przestrzeń do spojrzenia w głąb siebie i poddania refleksji utartych 

prawd o życiu. To mierzenie się z problemami i emocjami – tymi dobrymi oraz tymi 

trudnymi. Analiza i interpretacja wybranych liryków poezji religijnej nabiera uniwersalnego 

charakteru, ponad religiami, ideami i światopoglądami. Chodzi o prawdę o człowieku, tym, 

który mówi oraz tym, który słucha.  

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



Pomysł na zajęcia nr 4 

Gdy małpiarzy diabli biorą…  

Interpretacja fragmentu poematu Juliana Tuwima Bal w Operze  

 

Zarys planu 

1. Poznajemy się: – Kto tak jak ja…  

- ma tak samo na imię,  

- urodził się w tym samym miesiącu,  

- ma taki sam znak zodiaku,  

…niech wstanie. 

2. Magia dnia codziennego: po co nam zodiak:  

- znaki zodiaku,  

- miesiące,  

- pory roku,  

- symbole  

oraz ich charakterystyki?  

3. Poezja i astronomia, czyli jak w swym poemacie dwanaście małp w zodiaku opisuje Julian 

Tuwim? 

4. Podsumowanie sacrum i profanum, czyli co łączy ziemię z niebem? 

czytad każdy może… 



 

Cel zajęć 

Głównym celem zajęć jest kształtowanie postawy wrażliwości na wartość tekstów kultury 

oraz ich kontekstów poprzez praktyczne działania w formie warsztatów oraz pracy 

zespołowej, co pozwala na rozwijanie wyobraźni, kreatywności myślenia oraz wykorzystanie 

własnego potencjału twórczego. 

 

Opis zajęć 

Podczas zajęć uczniowie doświadczają poezji Juliana Tuwima w niekonwencjonalny sposób. 

Fragment jego groteskowego poematu służy za punkt odniesienia dla zabawy słowem  

i kontekstem z wykorzystaniem strategii sprzyjających twórczemu postrzeganiu 

rzeczywistości. Dzięki temu młodzież ma zagwarantowaną przestrzeń do  doskonalenia 

umiejętności samodzielnego i odważnego myślenia o problematyce tekstów kultury   

z wykorzystaniem twórczych sposobów i metod interpretacji poezji współczesnej. Trudny  

w percepcji tekst Juliana Tuwima jest odczytany poza kontekstem biograficznym, 

społecznym oraz politycznym. Pozostanie jedynie warstwa uniwersalna – metafizyka niczym 

nieskrępowanej dziecięcej (młodzieńczej) wyobraźni i twórczości.  

czytad każdy może… 



Julian Tuwim „Bal w operze”, fragment II, 1936

Ze swych wież astronomowie,

Zapatrzeni w gwiezdne mrowie,

W teleskopach cud ujrzeli:

Małpy biegły przez firmament!

W zodiakalnej karuzeli

Apokaliptyczny zamęt.

Na przystankach dawnych zwierząt

Siadło szpetnych małp dwanaście

I zaczęły małpi nierząd

W planetarne siać przepaście.

Obręcz niebios w pęd szalony

Złe puściły małpiszony,

Skaczą, kręcą się, iskają,

Jak za kratą swojej klatki,

I czerwone pulchne zadki

Ziemi, krążąc, wystawiają.

Nie ma już niebieskich znaków!

Małpa toczy się w zodiaku!

I wisząca ciężką zmorą

Nad tą groźną nocą gwiezdną,

Każe tańczyć gwiazdozbiorom,

Gdy małpiarzy diabli biorą,

Diabli biorą, diabli wezmą!

czytad każdy może… 



12 przymiotników 

Podaj 12 przymiotników zaczynających się na literę z, opisujących tytułowe dwanaście małp. 

Przykład:  Dwanaście małp jest złe 

 

czytad każdy może… 



12 PYTAŃ 

Ułóż 12 pytań do podanego zdania:  

Ze swych wież astronomowie, zapatrzeni w gwiezdne mrowie, w teleskopach cud ujrzeli. 

?  

?  

?  

?  

?  

?  

?  

?  

?  

?  

?  

?  

 

czytad każdy może… 



12 NAZW  

Tworzysz właśnie nowy zodiak na firmamencie niebieskim.  

Wymyśl dwanaście nowych nazw zodiaków. 

 

 

 

czytad każdy może… 



CO BY BYŁO, GDYBY 

Co by było, gdyby na przystankach dawnych zwierząt siadło szpetnych małp dwanaście 

i zaczęły małpi nierząd w planetarne siać przepaście? 

Podaj 12 pomysłów 

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

 

czytad każdy może… 



 

Co robią astronomowie na wieżach? 

 

Jaki cud skrywają teleskopy? 

 

 

 

Jak wygląda gwiezdne mrowie? 

 

 

 

Po co małpy biegły przez firmament? 

 

 

Co to jest apokaliptyczny zamęt? 

 

 

Gdzie siadło szpetnych małp dwanaście? 

 

 

Na co złe są małpiszony? 

 

 

Gdzie są planetarne przepaście? 

 

 

Gdzie podziały się niebieskie znaki? 

 

Po co małpa toczy się w zodiaku? 

 

 

Kto każe tańczyć gwiazdozbiorom? 

 

 

Dokąd diabli biorą małpiarzy? 

 

 

czytad każdy może… 



Pomysł na zajęcia nr 3 

Czuję ciężki wyrzut kiedy go trzymam w dłoni 

Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Kamyk  

Zarys planu 

1. Poznajemy się, czyli kilka słów o sobie (metoda: test niedokończonych zdań) 

- mam na imię… 

- bardzo lubię… 

- koledzy/koleżanki lubią mnie za… 

- moim marzeniem jest… 

2. Ja wśród ludzi, czyli co to znaczy „oswoić”? (metoda: gwiazdka)  

3. Studium przedmiotu, czyli jak oswoić kamyk? (metoda poglądowa)  

4. Stworzenie doskonałe, czyli jak w swym wierszu Zbigniew Herbert docieka natury 

człowieka?  (metoda: metaplan) 

5. Podsumowanie, czyli czego nauczyliśmy się od kamyka? (metoda: wyjściówki) 

 

Cel zajęć 

Głównym celem jest kształtowanie „świadomości poetyckiej”, tj. postawy wrażliwości na 

wartość poetyckiego języka polskiego poprzez obcowanie ze słowem pisanym w formie 

praktycznych działań pozwalających na rozwijanie wyobraźni, kreatywności myślenia oraz 

wykorzystanie własnego potencjału twórczego. 

czytad każdy może… 



Opis zajęć 

Podczas warsztatów uczniowie mają okazję doświadczyć poezji Zbigniewa Herberta, 

poddając interpretacji jeden z jego liryków pochodzący z tomu poetyckiego „Studium 

przedmiotu” (Warszawa 1961) pt. „Kamyk”. Tekst służy jako punkt odniesienia do 

humanistycznej refleksji na temat kondycji natury ludzkiej. Dzięki metodzie metaplanu 

zespoły uczniowskie poszukują odpowiedzi na następujące pytania: „Jak oswoić kamyk?”; 

„Jaki jest kamyk, że nie można go oswoić?”; „Jaki powinien być kamyk, gdyby go oswoić?”;  

„Dlaczego kamyk jest nieoswojony?”.  Niekonwencjonalny sposób wykorzystany do 

definiowania prawdy o człowieku to droga do poznania siebie poprzez  zabawę słowem  

i kontekstem z wykorzystaniem strategii sprzyjającej twórczemu, samodzielnemu  

i odważnemu rozwiązywaniu problemów. 

czytad każdy może… 



Zbigniew Herbert „Kamyk”

kamyk jest stworzeniem

doskonałym

równy samemu sobie

pilnujący swych granic

wypełniony dokładnie

kamiennym sensem

o zapachu który niczego nie przypomina

niczego nie płoszy nie budzi pożądania

jego zapał i chłód

są słuszne i pełne godności

czuję ciężki wyrzut

kiedy go trzymam w dłoni

i ciało jego szlachetne

przenika fałszywe ciepło

Kamyki nie dają się oswoić

do końca będą na nas patrzeć

okiem spokojnym bardzo jasnym

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



KILKA SŁÓW O SOBIE 
 
 
MAM NA IMIĘ 
 

 

 
BARDZO LUBIĘ 
 

 

 
KOLEDZY/KOLEŻANKI  
LUBIĄ MNIE ZA 
 

 

 
MOIM MARZENIEM JEST 
 

 

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



Pomysł na zajęcia nr 5 

I śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści 

Świat wartości w erotyku Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

 

Zarys planu 

1. O tym, jak miłość i kaszel zataić trudno. (quiz językowy) 

2. Kto chce, bym go kochała (prezentacja filmu z podkładem muzycznym)  

3. Cztery cechy miłości: próba definicji (plansza)  

5. Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić (karta arkusza wartości) 

7. To, czego nie wie podmiot: podsumowanie i wnioski. 

8. Jaki tytuł wiersza? (burza mózgów)  

 

Cel zajęć 

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnego zdania oraz 

nazywania uczuć w sposób bezpośredni i naturalny, jak czyni to Pawlikowska w swym 

erotyku.  

 

Opis zajęć 

Zajęcia to poetycka refleksja nad światem wewnętrznych przeżyć, które sprawiają, że 

jesteśmy szczęśliwi, oraz możemy czuć się ograniczeni. Z pozoru mogą wydawać się to  

sprawy błahe, jednak to one właśnie stanowią fundament życia i codzienności w obcowaniu 

ze sobą oraz z drugą osobą.  

czytad każdy może… 



Kto chce bym go kochała, nie może być nigdy ponury

i musi potrafić mnie unieść na ręku wysoko do góry.

Kto chce, bym go kochała, musi umieć siedzieć na ławce

i przyglądać się bacznie robakom i każdej najmniejszej trawce.

I musi też ziewać, kiedy pogrzeb przechodzi ulicą,

gdy na procesjach tłumy pobożne idą i krzyczą.

Lecz musi być za to wzruszony, gdy na przykład kukułka kuka

lub gdy dzięcioł kuje zawzięcie w srebrzystą powłokę buka.

Musi umieć pieska pogłaskać i mnie musi umieć pieścić,

i śmiać się, i na dnie siebie żyć słodkim snem bez treści,

i nie wiedzieć nic, jak ja nie wiem, i milczeć w rozkosznej ciemności,

i być daleki od dobra i równie daleki od złości.

czytad każdy może… 



ARKUSZ WARTOŚCI  

1) Czego oczekuje od bliskiej osoby? Dlaczego właśnie tego? 

2) Czego potrzebuje od bliskich, aby czuć się kochaną? Dlaczego właśnie tego? 

3) Jaka jest najbliższa osoba?  

4)  Co w niej jest najważniejsze? Dlaczego to jest najważniejsze? 

 

Cechy: Wartości: 

 

„nie może być nigdy ponury” 

 

RADOŚĆ, OPTYMIZM 

 

 

 

 

czytad każdy może… 



Podaj 2 synonimy wyrazów: 

PRZYJAŹŃ 

MIŁOŚĆ 

ZAKOCHANIE 

Podaj 1 antonim wyrazów: 

DOBRO 

SZCZĘŚCIE  

MIŁOŚĆ 

Wyjaśnij znaczenie związku frazeologicznego 

miłość bliźniego  

miłość od pierwszego wejrzenia  

miłość własna  

nieszczęśliwa miłość  

ślepa miłość  

umierać z miłości  

Wyjaśnij znaczenie przysłowia 

Dosyć ten bogaty, co miłość posiada. 

Gdy masz miłość w sercu, stawaj na kobiercu. 

W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę. 

Stara miłość nie rdzewieje. 

Miłość i kaszel zataić trudno. 
Miłośd patrzy przez różowe szkła. 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



M E T O D Y   I   S P O S O B Y   P R O W A D Z E N I A   L E K C J I   Z   P O E Z J I

z a   St.   B o r t n o w s k i (1991)

L.P. NAZWA WYRÓŻNIKI

1. Pogadanka heurystyczna Nauczyciel stawia pytanie, uczniowie odpowiadają. Wnioski redagowane przy końcu lekcji, rzadziej 

podczas rozmowy, na tablicy. Skłonności do dyktowania.

2. Modyfikacja

pogadanki 

a) Nauczyciel pisze wszystkie pytania na tablicy.

b) Nauczyciel podaje sam lub ustala z uczniami plan analizy w kilku punktach.

3. Pytania ucznia Nie nauczyciel, lecz uczniowie podczas kilku lub kilkunastu minut układają pytania związane  

z wierszem. Ewentualny zapis pytań na tablicy.

4. Praca w grupach Dokładne instrukcje dla każdej grupy lub jedna dla całej klasy podzielonej na zespoły. Nie wolno tej 

metody przekształcać w pogadankę – uczniowie muszą samodzielnie referować wnioski.

5. Metoda problemowa Najważniejszymi jej stopniami formalnymi są: stworzenie sytuacji problemowej (co zdarza się 

często), wysunięcie hipotezy (tego nauczyciele na ogół unikają), praca własna – np. 

w grupach (rzadkość w szkole średniej).

6. Metoda strukturalna Przestrzeganie reguł języka teoretycznoliterackiego. Kolejność działań: opis, analiza, interpretacja 

(najpierw tniemy, potem porządkujemy). Pytania lub częściej polecenia pisemne pod adresem całej 

klasy zmuszające uczniów do wykonywania działań analitycznych. Równolegle zapis w zeszycie lub 

na tablicy jako warunek niezbędny, gdyż zapis jest interpretacją.

7. Swobodna rozmowa 

o wierszu lub 

twórczości poety 

Nie ma reguły, liczą się pierwsze wrażenia, spontaniczność, nieukierunkowanie. Można połączyć z 

głośną lekturą wierszy. Uczeń w roli czytelnika i ewentualnie krytyka.

8. Dyskusja Organizowana – zazwyczaj nie wychodzi. Udaje się nieoczekiwanie, bez zasad 

i reguł. Powinna zamykać lekcję problemową, także hipoteza interpretacyjną.

czytad każdy może… 



9. Słuchanie poezji Płyta, taśma, audycja telewizyjna lub radiowa, ale także przygotowana przez uczniów recytacja wierszy lub 

ich uważna lektura.

10. Konkurs recytatorski Określony regulamin. Jury. Konkurs ogólnoszkolny lub tylko klasowy.

11. Inscenizacja wiersza, 

elementy dramy 

Przełożenie tekstu na ruch i gest, żywy obraz bez słów.

12. Recytacja Wykonanie tekstu staje się interpretacją. Lekcja w formie próby.

13. Przekład 

intersemiotyczny  

Zastosowanie interpretacji poezji rysunkiem tłumaczącym wiersz, inscenizacją, gestem, muzyką, itp.

14. Metoda analogii Zestawienie wiersza z dziełem sztuki, z obrazem, rzeźbą, ale także z dokumentem naukowym, pamiętnikiem

15. Hipoteza 

interpretacyjna

Uczniowie zapisują bardzo krotka hipotezę dotycząca sensu utworu, na tablicy pojawiają się ich propozycje. 

Hipotezę trzeba udowodnić odwołując się do tekstu. Sensy fałszywe, płytsze, głębsze, kilka odczytań utworu. 

Zazwyczaj dyskusja lub jej element w drugiej fazie lekcji. Tylko mój pomysł!

16. Słowa – klucze Szukanie w wierszu miejsc najbardziej znaczących, słów i określeń, które wyznaczałyby kierunek 

interpretacji. Konieczne ćwiczenia słownikowe poświęcone polom semantycznym.

17. Rozmowa 

wstępna

Próba odtworzenia fikcji genezy, refleksja wyjaśniająca aluzje, chwyty artystyczne. Jakby wejście

w wyobraźnię, język lub myśl poety przez lekturę wiersza. Należałoby łączyć z ćwiczeniami wstępnymi, z grą i 

zabawą.

18. Wykład, 

referat 

Mówi nauczyciel lub uczeń. Wykład analityczny, interpretacyjny lub syntetyczny (dotyczący twórczości poety, 

grupy lub kierunku).

19. Praca z 

podręcznikiem, 

monografią 

naukową, eseistyką

Uczniowie powinni nie tylko przeczytać, także zanotować i zreferować. Konieczna dokładna instrukcja zamiast 

mechanicznego zadawania. Przewaga dedukcji nad indukcją.

20. Forum krytyków Zdolni uczniowie, siedząc jak przed kamerą, rozmawiają o wierszu. Klasa może zadawać im pytania.

czytad każdy może… 



ZASADY PRACY Z POEZJĄ, ZA ST.BORTNOWSKI (1997)

Zwykłość trzeba przeplatać niezwykłością!

(lekcje zwykłe, codzienne, bez pomysłu należy czasami urozmaicać)

Najważniejszy jest pomysł!

(wyobraźnia, improwizacja, spontaniczność, ciekawe i funkcjonale rozwiązania metodyczne)

Pomysł (metodę) trzeba uszczegółowić!

(zobaczyć temat, zaprojektować działania, zredagować ćwiczenia, polecenia, notatkę)

Uczniowie na lekcji muszą pracować! (obserwacja lekcji nie wchodzi w grę)

Praca z wierszem to współtworzenie!

(uczeń sam może odkryć  wiersz, zaskoczyć, zadziwić jego interpretacją; nauczanie to dialog, wymiana 

myśli, wzajemne wsparcie; recepcja  tekstu to tez jego interpretacja; ważne jest nie przekazywanie 

wiedzy o tekście, a badanie jak rodzi się sens tekstu

O wierszach nie powinno się rozmawiać wyłącznie językiem nauki!

(rozmowa zamiast języka wyspecjalizowanego, mówienie o poetach językiem poetów

Poezja chce swobody metodologicznej

Podstawowe pytanie: Po co czyta się wiersze?!

(4 aspekty – strefa: intelektu (poznanie), uczuć (przeżycie), imaginacji (wyobraźnia), tworzywa 

(funkcjonowanie słowa))

czytad każdy może… 



BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS ANALIZY UTWORU LIRYCZNEGO

 pozaliteracki tok analizy, 

 dzieło literackie jako załącznik do rzeczywistości, dokument historyczny, 

 zatracenie uogólnionej fikcji, 

 dezintegracja tekstu, podział na treść i formę, dychotomiczność utworu, 

 mechaniczne wyliczanie środków artystycznych bez wskazywania ich 

funkcji, 

 ograniczenie środków stylistycznych do tropów i wersyfikacji z pominięciem 

słownictwa i składni, 

 dowolność interpretacji nie uwzględniającej sygnałów nadawczych płynących 

z tekstu, 

 niedostrzeganie dominanty kompozycyjnej utworu, 

 epickie traktowanie utworu lirycznego, streszczanie wiersza, 

 linearny porządek analizy (zwrotka po zwrotce), 

 łączenie podmiotu lirycznego z autorem itp. 

czytad każdy może… 



1. Metoda tradycyjna traktuje dzieło literackie jako odbicie rzeczywistości, 

pomija funkcję poetycką tekstu, wieloznaczność i wielofunkcyjność języka 

poetyckiego, tym samym redukuje swoiste cechy literatury (pomija tzw. 

literackość).

2.Wartości artystyczne dzieła traktowane są jako "dodatek uzupełniający 

wrażliwe sumienie polonistów, nie jako naczelne kryterium oceny" 

(Chrząstowska). 

3.Tradycyjna metoda pracy z tekstem literackim służy najczęściej celom 

wychowawczym płytko pojętym. Utwór czyta się po to, aby wysnuć wnioski 

dotyczące postępowania człowieka, postawy wobec świata. Myśl wychowawcza 

rozumiana jest na ogół płytko i sprowadza się do cytowania 

czytad każdy może… 



E d y t a  B r u d n i k ,  A n n a  M o s z y ń s k a ,  B e a t a  O w c z a r s k a ,  J a  i  m ó j  u c z e ń  p r a c u j e m y  a k t y w n i e  
 
METODY PLAOWANIA, OGANIZOWANIA I OCENIANIA WłASNEJ NAUKI - JAK SIĘ UCZYĆ? 
 
KOSZ I WALIZECZKA 
LIST DO SIEBIE 

MAPA MÓZGU 
METODA TRÓJKĄTA 

PIRAMIDA PRIORYTETÓW 
PROCEDURA U 

RYBI SZKIELET 
TARCZA STRZELECKA 

 

METODY SKUTECZNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W RÓŻNYCH SYTUACJACH, PREZENTACJI WŁASNEGO PUNKTU WIDZENIA, 
PRZYGOTOWANIA DO PUBLICZNYCH WYSTĄPIEŃ 
 
ALE KINO 
ARGUMENTY ZA I PRZECIW 

DYSKUSJA PANELOWA 
JĘZYK FOTOGRAFII 

MYŚLĄCE KAPELUSZE 
OTWARTE UCHO 

ROZMOWA KONTROLOWANA 
ZAGADKA KRYMINALNA 

 
METODY EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA I PRACY W GRUPIE, BUDOWANIA WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH, PODEJMOWANIA 
INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH DECYZJI 
 
ANALIZA SOFT      DRZEWKO DECYZYJNE 
 
INFORMACJA ZWROTNA 
 
MAPA NIEBA 
 
WYCIECZKA 

czytad każdy może… 



METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  W TWÓRCZY SPOSÓB 
 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW BURZA MÓZGÓW INSCENIZACJA METODA TEKSTU PRZEWODNIEGO 

 
METODY POSZUKIWANIA, PORZĄDKOWANIA I WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ EFEKTYWNEGO 
POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ 
 
CZYTANIE WEDŁUG 5 KROKÓW DYWANIK POMYSŁÓW INTERNET PYTANIA DO EKSPERTA 

 
METODY STOSOWANIA 
ZDOBYTEJ WIEDZY W 
PRAKTYCE 
 
DRAMA 

czytad każdy może… 



METODY ROZWIJANIA 
SPRAWNOŚCI 
UMYSŁOWYCH ORAZ 
OSOBISTYCH 
ZAINTERESOWAŃ 
 
HAKI PAMIĘCIOWE 
 
METODY PRZYSWAJANIA 
SOBIE METOD I TECHNIK 
NEGOCJACYJNEGO 
ROZWIĄZYWANIA 
KONFLIKTÓW I 
PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH  
 
TWOJE – MOJE ARGUMENTY                 
WĘDRUJĄCY PAMIĘTNIK 

czytad każdy może… 



 
Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 

 
INTEGRACYJNYCH 

 
jeśli pragnie, by jego uczniowie: 

 

• byli aktywni, 

• bez lęku rozwijali swoje najlepsze strony, 

• akceptowali siebie i swoich kolegów, 

• dobrze czuli się w grupie i z grupą, 

• potrafili myśleć twórczo, 

• dzielili się swoimi doświadczeniami, 

• potrafili negocjować i współpracować, 

• byli aktywni i chętni do pracy 

 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

DIAGNOSTYCZNYCH 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 
 

• potrafili dostrzegać dobre i złe strony zagadnienia, 

• potrafili wyciągać wnioski, 

• byli otwarci na zmiany 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

DYSKUSYJNYCH 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 
 

• potrafili dyskutować, 

• słuchać innych, 

• negocjować i przyjmować różne punkty widzenia 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

TWÓRCZEGO MYŚLENIA 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 
 

• myśleli twórczo, 

• byli wrażliwi na piękno i własne doświadczenia, 

• odkrywali swoje zdolności i predyspozycje 

 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW 

 
jeśli pragnie, by jego uczniowie: 

• myśleli krytycznie, twórczo, refleksyjnie i logicznie, 

• analizowali problemy, uwzględniając różne ich aspekty, 

• poszukiwali i sprawdzali pomysły i rozwiązania, 

• potrafili dyskutować i łączyć wiedzę z doświadczeniem, 

• wyrażali swoje poglądy 

 
 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 
 

GRUPOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 

• wykazywali inicjatywę, zaangażowanie i wytrwałość, 

• podejmowali decyzje na podstawie poznanych faktów, 

• byli odpowiedzialni za swoje i grupowe decyzje, 

• efektywnie uczestniczyli w dyskusjach, 

• potrafili sprawnie komunikować się i akceptować różnice indywidualne 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

PLANOWANIA 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 
• potrafili fantazjować i marzyć, 

• planować i urzeczywistniać marzenia, 

planowania 

 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

PRZYSPIESZONEGO UCZENIA SIĘ 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 

 

• szybko i bez stresu zdobywali wiedzę, 

• nabywali wiedzę w sposób trwały i skuteczny, 

• długo pamiętali to, czego się nauczyli 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

TWORZENIA I DEFINIOWANIA POJĘĆ 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 

 

• rozumieli podstawowe pojęcia, 

• wyodrębnili cechy istotne i nieistotne, 

• potrafili analizować i klasyfikować oraz definiować pojęcia, zasady itp. 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

HIERARCHIZACJI 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie 

 

• potrafili analizować i klasyfikować, 

• porządkowali w relacji wyższości – niższości 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

EWALUACYJNYCH 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 

 

• potrafili oceniać siebie i innych, 

• umieli wyszukiwać słabe i mocne strony postaci, sytuacji itp., 

• potrafili przyjmować i wyrażać krytykę i pochwałę 

czytad każdy może… 



Nauczyciel budujący aktywność uczniów używa metod 
 

GIER DYDAKTYCZNYCH 
 

jeśli pragnie, by jego uczniowie: 
 

• przestrzegali z góry ustalonych reguł, 

• umieli cieszyć się wygraną, 

• potrafili pogodzić się z przegraną 

 

czytad każdy może… 



 

 

METODY 

INTEGRACYJNE 

 

 

odprężają, relaksują, 

wprowadzają w dobry nastrój 

i życzliwą atmosferę, zapewniają 

bezpieczeństwo w grupie, 

gwarantują poczucie tożsamości, 

uczą efektywnej komunikacji 

 

 

 

 

PAJĘCZYNKA 

WRZUĆ STRACH DO 

KAPELUSZA 

GRAFFITI 

KRASNOLUDEK 

KWIAT GRUPOWY 

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



 

 

METODY 

DEFINIOWANIA 

POJĘĆ 

 

 

 

celem jest nauka analizowania 

i definiowania pojęć, ale też 

negocjacji i przyjmowania 

różnych stanowisk 

 

 

 

 

BURZA MÓZGÓW 

MAPY POJĘCIOWE 

KULA ŚNIEGOWA 

 

czytad każdy może… 



 

 

METODY 

TWÓRCZEGO 

ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW 

 

 

uczą krytycznego i twórczego 

myślenia i łączenia wiedzy z 

doświadczeniem, uczą 

współpracy i akceptacji 

indywidualnych różnic, pracy 

w grupie, razem z grupą 

 

 

 

 

ZABAWA NA HASŁO 

UKŁADANKA 

AKWARIUM 

 

czytad każdy może… 



 

 

METODY 

HIERARCHIZACJI 

 

 

uczą klasyfikowania i 

porządkowania wiadomości w 

relacjach niższości i wyższości 

 

 

 

 

KOLOROWE 

KAPELUSZE 

RYBI SZKIELET 

DYWANIK POMYSŁÓW 

6, 3, 5 

 

czytad każdy może… 



 

 

 

 

METODY PRACY 

WE WSPÓŁPRACY 

 

 

 

 

 

polegają na zbieraniu informacji 

o przebiegu i wynikach 

określonego stanu rzeczy 

 

 

 

 

 

 

METAPLAN 

OBCY PRZYBYSZ 

PROCEDURA U 

 

czytad każdy może… 



 

METODY 

DIAGNOSTYCZNE 

 

uczą dyskusji, prezentowania 

własnego stanowiska 

 

 

 

DEBATA ZA I PRZECIW 

DYSKUSJA PANELOWA 

DYSKUSJA 

PUNKTOWANA 

 

czytad każdy może… 



 

METODY 

ROZWIJAJĄCE 

TWÓRCZE 

MYŚLENIE 

 

uczą myślenia twórczego 

i odkrywania swoich 

predyspozycji oraz zdolności 

 

 

 

SŁOWO 

PRZYPADKOWE 

FABUŁA Z KUBKA 

 

czytad każdy może… 

bohaterowie wydarzenia
fabuła

miejsce 
akcji

cechy 
charakterystyczne



 

 

METODY 

PLANOWANIA 

 

 

pozwalają uczniom planować 

rzeczywistość, fantazjować, 

marzyć i planować 

urzeczywistnianie swoich marzeń 

 

 

 

 

GWIAZDA PYTAŃ 

PLANOWANIE 

PRZYSZŁOŚCI 

 

czytad każdy może… 



 

 

METODY 

GRUPOWEGO 

PODEJMOWANIA 

DECYZJI 

 

 

zakładają efektywne uczestnictwo 

w dyskusji, uczą 

odpowiedzialności za swoje 

i grupowe decyzje oraz 

podejmowania decyzji na 

podstawie faktów 

 

 

 

 

DRZEWKO 

DYSKUSYJNE 

PUSTYNIA 

6 PAR BUTÓW 

 

czytad każdy może… 



 

 

GRY 

DYDAKTYCZNE 

 

 

uczą przestrzegania reguł, 

właściwej radości z wygranej 

i umiejętności przyjmowania 

przegranej 

 

 

 

 

MAGICZNY 

KALKULATOR 

DZIWNE 

POWIEDZONKA 

 

czytad każdy może… 



 

 

METODY 

EWALUACYJNE 

 

 

 

pozwalają dokonywać oceny 

siebie, innych, uczą przyjmowania 

krytyki 

 

 

 

 

TERMOMETR UCZUĆ 

SMILE 

KOSZ I WALIZECZKA 

TARCZA STRZELECKA 

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



 

METODY 

PRZYSPIESZONEGO 

UCZENIA SIĘ 

 

szybkie przyswajanie wiedzy 

 

TECHNIKI SZYBKIEGO 

CZYTANIA 

HAKI PAMIĘCIOWE 

ŁAŃCUCHOWA 

METODA SKOJARZEŃ 

 

 

 

czytad każdy może… 



czytad każdy może… 



czytad każdy może… 
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