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Dlaczego musimy czytać?



Co to znaczy "czytać"?



Co to znaczy "czytać"?



Co to znaczy "czytanie"?







Funkcje czytania autorstwa Emila Teixidora

1. FUNKCJA PAMIĘCI I TRANSFERU WIEDZY: 

Książki są pamięcią świata i uczymy się z nich wielu rzeczy: 
sposobu, w jaki żyli nasi przodkowie, jakie urządzenia 
wymyślili, które doprowadziły nas do ostatnich dni, takich 
jak komputery, samochody, medycyna, telewizja, 
drapacze chmur, telefony komórkowe, przeszczepy serca 
itp. "



2. KOMUNIKACJA (dla świata o sobie, dla mnie - o świecie; 
z przeszłości do teraźniejszości, z teraźniejszości do 

przyszłości):

Czytając książki, możemy nadal czytać myśli i idee 

starożytnych pisarzy i mędrców, mimo że papier nie został 
wtedy wynaleziony, udało im się odcisnąć swoje myśli i 
idee na materiałach takich jak mokre gliniane tabliczki, 
na skórze jagnięcia, liściach roślin, papirusach. Później 
materiały te zostały przepisane na papierowe książki.

Tak więc dziś możemy iść do bibliotek i czytać nasze 
dziedzictwo.



3.FUNKCJA ZDOBYWANIA DOŚWIADCZENIA:

Ci, którzy czytają książki, zdobywają więcej 
doświadczenia: 

wciąż żyjąc własnym życiem, zdobywają 
doświadczenie od postaci, o których 
czytają, poznają nowe uczucia, których 
doświadczają bohaterowie. 



4. FUNKCJA EDUKACJI WIZERUNKOWEJ       

I ESKAPISTYCZNEJ (WYCHOWAWCZEJ          

I RELIGIJNEJ):

"Książki prowadzą nas do 
wyimaginowanego świata, który 

jest stworzony ze słów i istnieje 

dzięki uruchomieniu naszej 

wyobraźni". 



5. FUNKCJA POZNAWCZA, UCZENIA SIĘ: 

"Aby się czegoś nauczyć, otwieramy 

książkę. 

Książki są jak nauczyciele, którzy uczą 

nas zawsze i wszędzie".



6. FUNKCJA MYŚLENIA I EKSPRESJI 

WERBALNEJ:

"Czytanie jest dla nas niezbędne, aby 

przetrwać w dzisiejszym świecie .

Im więcej słów, symboli znamy, tym bardziej 

wykształconym i inteligentnym człowiekiem 

jesteśmy. 



7. FUNKCJA PSYCHOLOGICZNYCH, EMOCJONALNYCH 

PRZEŻYĆ:

„Co by się stało, gdybyśmy nie mogli nikomu 

powiedzieć, co się dzieje? 

Smutek lub radość jest jak guz, który nam 

zagraża, jeśli nie wyrażamy siebie, milcząc lub 

odczuwając ulgę. "

[Osoba, która odczuwa ulgę po przeczytaniu 

książki ma takie same uczucia jak postać. - I.M.] 



8. FUNKCJA "PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ":

"(...) Słowa i czytanie porządkują 

nasze umysły. Dysponowanie 

bogatym słownictwem jest jak 

posiadanie schludnej garderoby: od 

razu znajdujemy to, czego szukamy. "



9. FUNKCJA PLENNOŚCI:

" Czytanie to coraz lepsze życie!"



Świat wyglądałby tak, gdyby wszyscy 

czytali Teixidora. 



Oprócz:



Oprócz: 



Liczba książek przeczytanych przez dzieci w wieku 

7-10 lat w ciągu ostatnich 6 miesięcy (%) 

Ile książek przeczytało Twoje dziecko w ciągu ostatnich 

6 miesięcy?
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Co się zmieniło w 21 wieku?

Według dr Laury Brochet: 

Pojawiła się kultura cyfrowa. 

Pojawiło się wiele wirtualnych działań i sieci społecznościowych. 

Relacje między młodszym pokoleniem a kulturą, a także jej produktami bardzo 

się zmieniły. 

W szkole ta relacja pozostała jak zwykle, tradycyjna. 

W dzisiejszych czasach rodziny są mniej skoncentrowane na kulturze.

Formacja wczesnej autonomii i indywidualizmu wzmocniła się. 



Jak zmienia się czytanie?

TREŚCI I GATUNKI 

Czy są to teksty, książki, które czytamy w Internecie?

Czy jest to część literatury napisanej przez celebrytę na 
jego portalach społecznościowych?

Czy stale aktualizowany blog można utożsamiać z 
czytaniem książki?



Zakres i czas

Czy możemy nazwać to "czytaniem", jeśli nie 
skończymy czytać książki do jej końca? 

Jak to zmierzyć?

W Internecie skupiamy się na jak najszybszym 
uzyskaniu wyniku, dlatego czytamy tylko fragmenty. W 
ten sposób jesteśmy zachęcani do znalezienia 
konkretnej odpowiedzi, a nie do zdobywania 
mądrości. 

Nie ma wolnego czasu ani przestrzeni, wszystko dzieje 
się natychmiast tu i teraz. Nie ma nocy, nie ma dnia, 
nie ma innych tradycyjnych elementów czasu.



KONCENTRACJA

Poszukiwanie powierzchownych informacji i brak 
struktur tekstowych prowadzi do płytkiej percepcji i 
niemożności utrzymania uwagi. 



Przyjemność czytania

"Przyjemność nie pochodzi ze zdolności do izolowania i 
doświadczania wyimaginowanego świata, ale z 
odpowiedzi na pytanie, którego doświadczamy 
podczas przeglądania rozległej przestrzeni informacji. " 



Samotność 

Bycie z samą książką zostało zastąpione 

byciem ze społecznością sieci 

społecznościowych. Przebywanie w 

jednej przestrzeni zamieniło się w bycie w 

kilku przestrzeniach jednocześnie. 

Indywidualne czytanie przekształciło się w 

zbiorowe (udostępnianie, publikowanie 

komentarzy, wprowadzanie poprawek 

itp.).



DZIAŁANIA PASYWNE LUB AKTYWNE

Czytelnik może kontynuować tekst, 

dodawać, przekształcać, kopiować, 

przenosić, rozprzestrzeniać i tak dalej.  

W ten sposób staje się autorem tekstu.



Co robić? 



JAK CZYTAĆ? 



A co powiesz na to?



A może to?



ZACHĘCANIE DO TWÓRCZEGO CZYTANIA - CO TO JEST?

"Radość z czytania doświadcza się tylko

wtedy, gdy samo czytanie staje się aktem

twórczym, gdy książka wykorzystuje

możliwości czytelnika. "

Emili Teixidor



Najlepsza strategia promocji czytania

Pragnienie czytania jest jak głębokie przekonanie: można je 

osiągnąć bez nadużyć, bezpośredniego kontaktu, naśladownictwa 

i tak dalej. Najlepszy sposób, aby dać właściwy przykład".

PRZECZYTAJ NAJPIERW, A INNE BĘDĄ NAŚLADOWAĆ 
TWOJĄ PRZYJEMNOŚĆ CZYTANIA. 

UCZ NA SWOIM PRZYKŁADZIE.



Strategie czytania



Co to jest strategia czytania? 

Jest to szczególny sposób lub zestaw 

sposobów, które czytelnik celowo 

wykorzystuje do zrozumienia tekstu.

Jacques Giasson



Innymi słowy...

Strategia to ścieżka nauczania lub uczenia się 

zamierzona przez nauczyciela lub wybrana 

przez ucznia w celu zrozumienia tekstu. 

Obejmuje doświadczenie, wiedzę, 

umiejętności i postawy uczniów.



Współczesne strategie powinny 

angażować myślenie, kreatywność i 

współpracę ucznia, a także dominować w 

procesie nauczania i uczenia się, aby 

zrozumieć tekst. 



METODY ANGAŻUJĄCE KREATYWNOŚĆ

Podejście do roli 

Szata eksperta



“Stary klucz"

Podziel uczestników na grupy i usadź ich w kręgu. Proponuje 

się udawać kogoś, kim się nie jest. Wyobraź sobie, że jesteś 

policjantem, kustoszem muzeum lub rzecznikiem prasowym.  

Każda grupa otrzymuje inny klucz i zadanie opisania go, co 

może zamykać, do kogo należy itd.

Nauczyciel staje się detektywem, który bada sytuację, zadaje 

pytania:

Co może odblokować ten klucz? 

Czyj to jest klucz? 

Co sprawia, że myślisz w ten sposób?

Czy mieliście kiedyś doświadczenia z podobnymi rzeczami?

Czy macie jakieś dowody na poparcie swoich twierdzeń?



"Drzwi"

• Czy to niebezpieczne?

• Co może znajdować się na progu?

• Czy przed wejściem do drzwi trzeba mnie poinformować?

• Czy przed wejściem do drzwi potrzebny jest specjalny sprzęt?

Przed wejściem przygotuj plan.

Otrzymujesz też kilka podpowiedzi: "Co by było, gdyby...?" lub "Czy nie 

pomyślałeś, że ...?".



Po zakończeniu planu uczniowie otrzymują klucze i są pytani. 

Co widzisz?

Potrzebujesz latarki?

Zamierzasz zrobić zdjęcie?

Po wykonaniu zadania nauczyciel opuszcza salę, a uczniowie 

przygotowują raport.



Czego uczą się uczniowie?

•Umiejętności językowych; 

•Wyobraźni;

• Kreatywności;

• Rozwiązywania problemów; 

•Pogłębłębiają wiedzę na dany 

temat



Kształcenie umiejętności językowych

Należy wziąć pod uwagę temat, cel, adresata i sytuację: 

• Słuchać zdania innych;

• Wyrażać swoje poglądy i podawać uzasadnienia w dyskusji;

• Odpowiednio stosować różne formy wypowiedzi (znaki, symbole, 

gesty, mimikę, ruchy, rysunki, zdjęcia);

• Poprawnie posługiwać się pojęciami związanymi z tematem;

• Realizować plan spotkania;

• Komunikować się i współpracować.



Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów

Istotnie ważna jest identyfikacja problemów:
Generowanie nowych pomysłów i łączenie ich;
Niezależnie myślenie; 
Analiza sytuacji problemowej; 

Twórczy sposób rozwiązania pomysłu lub problemu; 
Opracowanie nowego sposobu właściwego rozumienia 
różnych problemów;
Ocena wyników.



W dodatku...

Pomaga ujawnić oryginalność uczniów, 
produktywne myślenie, twórczą wyobraźnię;
Rozwija zdolność do celowego stosowania 
dostępnych informacji; 
Jest to sposób uczenia się, gdy uczniowie nie są 
nauczani, ale uczą się sami.



Osobisty przykład



Spotkanie z bohaterami książek 



Działalność edukacyjna w bibliotece 



Atmosfera w klasie 



Wizyta niespodziewanego gościa 



Proces edukacyjny poza szkołą



Inscenizacja



Zadania kreatywne



Tworzenie komiksów



Zajęcia w bibliotece



Zwiedzanie muzeum etnograficznego



"Polowanie na kolory" w parku



Zwiedzanie kina



Książka na Boże Narodzenie



Głośne czytanie



Zakładki i litery



Attending the project on eTwininng 



Virtual lessons 



ICT (Technologia informacyjno-

komunikacyjna)

https://read.bookcreator.com/pX3oyrKRB0asplPhSlWyqFKjsvl1/rhj

ejAU1Svm65DFMQN7HSw

https://read.bookcreator.com/pX3oyrKRB0asplPhSlWyqFKjsvl1/rhjejAU1Svm65DFMQN7HSw


Kolaż



Korzystanie z itool "Pixiz” 



Praktyka czyni mistrza


