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Co to jest strategia czytelnicza

Jest to szczególny sposób/metoda lub 

zbiór sposobów/metod, które 

czytelnik świadomie wykorzystuje do 

zrozumienia tekstu.

Jacques Giasson 



Innymi słowy......

Strategia to ścieżka nauczania lub uczenia się 

przeznaczona dla nauczyciela lub wybrana 

przez ucznia w celu zrozumienia tekstu. 

Obejmuje ona doświadczenie, wiedzę, 

umiejętności i postawy ucznia.



Współczesne strategie powinny angażować 
myślenie, kreatywność i współpracę uczącego 
się, a także dominować w procesie nauczania i 

uczenia się w celu zrozumienia tekstu. 



Stosowanie strategii

• Aktywne czytanie jest niezbędne, co ułatwia zrozumienie 
tekstu i pomaga zapamiętać go na dłużej;

• Strategie czytania to inteligentne narzędzia, które 
"odblokowują" tekst;

• Kiedy strategie czytania są jasno przedstawione i poznane, 
uczniowie mogą je w pewien sposób wykorzystać;  

• Gdy uczniowie lepiej rozumieją teksty, zwiększa się radość 
z czytania

• Kiedy strategie czytania są jasno przedstawione i poznane, 
uczniowie mogą je w pewien sposób wykorzystać;  

• W miarę jak uczniowie lepiej rozumieją teksty, wzrasta 
radość z czytania. Czytanie jest preferowane bardziej niż 
podczas lekcji.



Dlaczego musimy używać kart do 

czytania?

• Celem jest zachęcenie uczniów do wybrania 

własnych strategii samokontroli, które mogą 

być pomocne później w zarządzaniu własnym 

procesem czytania.



Analiza tekstu krok po kroku

Strategie i sposoby uczenia się, które promują 

proces rozumienia, powinny obejmować 

wszystkie etapy czytania:

1. Czynności poprzedzające czytanie;

2. Czytanie; 

3. Czynności po lekturze. 



Czynności przed czytaniem

• To ważne - rozpoznanie zainteresowania 

dziecka czytaniem tekstu, zrozumienie sedna i 

celu czytania, a także radości i przyjemności. 

• Można stosować następujące strategie: 

zastanawianie się nad tematem, 

przywoływanie informacji, przewidywanie 

celów czytania.



Czytanie tekstu

1. Wstępne zapoznanie się z tekstem i 

zrozumienie jego treści: 

• (rozdzielczość?) czytania/odczytu;

• korzystanie ze sprzętu audio; 

• ciche czytanie;



2.   Wielokrotne czytanie (ciągły powrót do tekstu) w 
celu pogłębienia zrozumienia i interpretacji tekstu:  

➢ samokontrola; 

➢ znalezienie związków z własnym doświadczeniem i 
z innymi tekstami;

➢ tworzenie relacji między poszczególnymi 
częściami tekstu; 

➢wizualizacja - tworzenie obrazów;

➢ wyjaśnianie słów i relacji w tekście (za pomocą 
słowników, internetu, kontekstu); 

➢ rozumienie znaczenia rzeczy opisanych w tekście; 

➢podsumowanie tekstu, sformułowanie głównej idei. 



Czynności po -czytaniu

• To ćwiczenie rozwija nie tylko umiejętności 

czytania, ale także kreatywność ucznia, 

umiejętność autokreacji, komunikowania się itp.

• Strategie związane z oceną są wykorzystywane 

do wyrażania opinii czytelników na temat 

tekstu, z wykorzystaniem osobistych 

doświadczeń i wsparcia materiału, z którego 

pochodzi tekst. 



Międzynarodowe badania naukowe kładą 

szczególny nacisk na zdolność do interpretacji 

i integracji pomysłów oraz informacji.



Co decyduje o wyborze strategii 

czytania? 

1. Czego będę szukał Ja jako 

nauczyciel?

2. Co uczeń musi zrozumieć?

3. W jaki sposób pomogę moim 

uczniom zrozumieć ten tekst? What 

will I seek as a teacher?



Od czego jeszcze zależy strategiczny 

wybór tekstu?

• w sprawie tekstu? 

• na temat sytuacji? 

• na temat samego nauczyciela? 

• na ucznia?

• ???



Strategie czytelnicze/czytania. 

Czy to wystarczy?

Aby opanować różne strategie czytania, nauczyciel musi: 

• opanować zastosowanie strategii czytania w praktyce 
edukacyjnej;

• celowo korzystać z różnych materiałów pomocniczych 
(np. kart strategii, informacji wizualnych w środowisku 
edukacyjnym); 

• Nauczyć uczniów świadomego korzystania z różnych 
strategii czytania i wybrać, która strategia jest 
odpowiednia w danej sytuacji; 

• dawać przykład i pokazywać skuteczność różnych 
strategii;



Ta metodologia mówi: przestań podążać 
za uczniami - powiedz im - prowadź ich, 

wyznacz cele i pomóż im w razie 
potrzeby.



Przewidywalny plan analizy przymiotnika

(Predictive Plan for Analysing an Adjective

Lekcja 1. Podczas pracy w grupach znajdź wszystkie cechy przymiotnika        

i zaprezentuj je w taki sposób, jaki chcesz. Wyznaczony członek grupy 

zaprezentuje pracę grupy jako całości.

Lekcja 2. Praca z danymi tekstami: porównanie dwóch tekstów (w celu 

znalezienia różnic i uzasadnień). Ćwiczenia z "kluczami myślenia".

Lekcja 3. Praca z danymi tekstami: Zaznaczenie wszystkich przymiotników      

i wymienienie ich cech gramatycznych w podanej tabeli.  

Lekcja 4. Praca twórcza: Wymyśl tekst za pomocą przymiotników (użyj 10 

różnych przymiotników) i daj drugiej grupie do analizy te przymiotniki. 

Lekcja 5. Sumowanie przymiotników i rzeczowników: Porównaj cechy tej 

części wystąpienia i uzupełnij tabelę wenecką. 

Lekcja 6: Porównaj cechy tej części wystąpienia i wypełnij tabelę wenecką. 

Test.



Plan analizy przymiotnika

Lekcja pierwsza. Podczas pracy w grupach 

znajdź wszystkie cechy przymiotnika (karta 2, 

karta 6, karta 13, karta 21, karta 22, karta 23, 

karta 24) i przedstaw je w sposób, jaki chcesz 

(karta 16). 

Wyznaczony członek grupy przedstawi pracę 

grupy jako całości.



Lekcja 2

Czynności z podanymi tekstami:

porównanie dwóch tekstów (karta 21,

karta 17 + karta. 16) stwierdzają, że

różnice są gotowe do uzasadnienia.

Ćwiczenia z "kluczami myślenia".



Co by się stało, gdyby 

pewnego dnia przymiotniki 

zniknęły? 

Jak powiedzieć "hello" rano? 





Systematyczne strategie 

samokontroli i samoregulacji 

oraz strategie pomostowe



1.Zwróć uwagę na tytuł

2 Powiązanie z wcześniejszą 
wiedzą i doświadczeniem

3 Wyobraź sobie wizualnie

4 Zilustruj tekst

5 Opowiedz to własnymi słowami

6 Wymyśl przykłady i sposoby 
adaptacji tekstu

7 Przewidywanie wyniku

8 Wyciągnij wnioski

9 Oceń tekst

10 Rozważ tekst

strategie 

łączące 
(wyjaśniające

Systematyczne 

(ograniczenie i 

organizacje) 
strategie

STRATEGIE CZYTANIA

Strategie 

samokontroli i 
samoregulacji

11 Podziel tekst na akapity

12 Podkreślenie głównego punktu

13 Wyróżnij słowa kluczowe

14 Podsumuj treść sekcji

15 Podsumuj treść tekstu

16 Konwertuj tekst na strukturę 
graficzną

17 Szukaj podobieństw i różnic

18 Analizuj przyczyny i skutki

19 Znajdź i zapisz powiązane pojęcia na 
marginesie

20 Struktura tekstu

21 Zaplanuj wykorzystanie strategii

22 Pokonaj trudności tekstowe 23 Sprawdź swoje zrozumienie

24 Sprawdź jak zapamiętałeś



Karty do nauki czytania



Zwróć uwagę na 
nagłówek







Jak stosować strategie czytania?

• Aby uczniowie mogli płynnie czytać, powinni ćwiczyć od 
pierwszej klasy. 

• Początkowo uczniowie muszą nauczyć się indywidualnych 
strategii czytania. 

• Jeśli ćwiczenia z czytania prowadzone są z wykorzystaniem 
metod wspólnego uczenia się, ich skuteczność jest znacznie 
większa.

• Nauczyciel daje przykład, ponieważ strategii czytania 
najlepiej uczyć się od nauczyciela. 

• Wybieraj zadania kontekstowe i sensowne dla uczniów, 
proponuj im odpowiednie strategie, ponieważ uczniowie 
zapamiętują tylko to, czego potrzebują i używają, 
zapamiętują wszystko do następnego razu i zapominają 
ponownie.



Ile to zajmie?

• Jak długo powinniśmy stosować tę 

samą strategię, aby ją opanować? 

• 4-8 tygodni!



Dowiedz się więcej o strategii czytania: 
https://iqesonline.lt/

https://iqesonline.lt/

