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Na  slajdach niżej przedstawiono materiały Ośrodka 
Rozwoju Edukacji w Warszawie prezentowane na stronie 
internetowej 
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/ 
W dziale „Dobre praktyki” oraz „Propozycje i przykłady 
działań promujących czytelnictwo”,  znajdujące się w 
portalu edukacyjnym „Scholaris” https://scholaris.pl/

Do zilustrowania wybranych slajdów  wykorzystano zbiory  PIXABAY „
https://pixabay.com/

https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://www.ore.edu.pl/2018/03/pozytywnie-zaczytani/
https://scholaris.pl/
https://scholaris.pl/
https://pixabay.com/
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Czytam książki, ponieważ…

Jest to lekcja/zajęcia przeznaczona 
na analizę wartości czytania i książek 
w życiu człowieka. Motywem 
przewodnim lekcji jest film z 
wypowiedzią Agnieszki Holland, która 
mówi o swoich przygodach czytelniczych 
i własnych poglądach na znaczenie 
czytania książek.

Na bazie tej wypowiedzi uczniowie 
w czasie lekcji/zajęć opowiadają o swoich 
przeżyciach i doświadczeniach 
czytelniczych, jak również analizują teksty 
kultury i wypowiedzi znanych osób na 
ten temat.

Lekcja 1/ Autor Sylwia GóreckaLekcja 1/ Autor Sylwia Górecka

https://www.scholaris.pl/zasob/104794https://www.scholaris.pl/zasob/104794

Portret Agnieszki Holland
https://pl.wikipedia.org/wiki/

Autor   Malwina Toczek 
Ten plik jest objęty licencją  

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
 Unported

Pełny zasób edukacyjny ze 
scenariuszem tej lekcji i 
filmem, znajduje się na 
portalu Scholaris. Link

http://www.scholaris.pl/zasob/104794
http://www.scholaris.pl/zasob/104794
http://www.scholaris.pl/zasob/104794
https://www.scholaris.pl/zasob/104794
https://www.scholaris.pl/zasob/104794
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
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Teleturniej czytelniczy pt. „W krainie bajek”.
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

Lekcja 2/  Autor  Monika BronieckaLekcja 2/  Autor  Monika Broniecka

https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Lekcja polega na rozwiązaniu przez uczniów 
czteroczęściowego testu. W części pierwszej jest 
test wyboru, w której są podane trzy odpowiedzi. 
Druga część to skojarzenia. Na podstawie kilku 
określeń uczniowie odgadują tytuł bajki. Część 
trzecia – to kalambury. Wybrane osoby 
przedstawiają tytuł wylosowanej bajki za pomocą 
mimiki, ruchu. Pozostała część grupy musi 
odgadnąć tytuł bajki.   Ostatnia konkurencja to 
odgadywanie melodii z dobranocek. Rywalizacja 
i wręczenie pamiątkowych dyplomików powoduje, 
że dzieci są bardzo zainteresowane i długo 
pamiętają to wydarzenie

Pełny zasób edukacyjny ze 
scenariuszem tej lekcji, 
znajduje się na portalu 
Scholaris. Link

https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/72735?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
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Moja ulubiona książka
Jest to lekcja z zakresu edukacji polonistycznej na 
temat literatury i przyjemności płynącej z 
czytania. Motywem przewodnim jest filmowany 
wywiad, na którym bardzo znani ludzie w Polsce 
Agnieszka Holland (reżyser filmowy), Jan Marek 
Hartman (filozof, bioetyk, profesor nauk 
humanistycznych), Jerzy Bralczyk (językoznawca i 
gramatyk normatywny, profesor nauk 
humanistycznych), opowiadają barwnie o swoich 
ulubionych książkach z dzieciństwa. Następnie 
sam nauczyciel i uczniowie przedstawiają 
ulubione książki, tak jak potrafią i czują. 

Lekcja 3/  Autor  Anna SzczepanikLekcja 3/  Autor  Anna Szczepanik

Jerzy Bralczyk 
(fotografia z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Jerzy_Bralczyk#/)

Autor - Cezary Piwowarski
Plik jest objęty licencją

CC BY-SA 4.0

https://www.scholaris.pl/zasob/104884?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Pełny zasób edukacyjny ze 
scenariuszem tej lekcji i filmem, 
znajduje się na portalu Scholaris. 
Link

https://pl.wikipedia.org/wiki/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Lekcja odbywa się w dużej bibliotece. 
Uczniowie mają szanse się nauczyć:

 poprawnie wykonać opis bibliograficzny 
książki i artykułu z czasopisma,

 gromadzić bibliografię na konkretny temat,
wypełnić rewers,
 posługiwać się tradycyjnymi i 

komputerowymi katalogami bibliotecznymi,
współpracować w grupie.
Takie umiejętności będą im potrzebne, w 
czasie przygotowań do egzaminu maturalnego i 
na studiach lub w pracy zawodowej.

W poszukiwaniu książki 

Lekcja 4/ Autor Olga ŻuromskaLekcja 4/ Autor Olga Żuromska

https://www.scholaris.pl/zasob/64698?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=

Pełny zasób edukacyjny ze 
scenariuszem tej lekcji 
znajduje się na portalu 
Scholaris. 

https://www.scholaris.pl/zasob/64698?bid=0&iid=&query=czytelnicza&api=
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Jest to lekcja poświęcona na 
dyskusję na temat czytelnictwa 
i książek, przygotowująca 
uczniów do matury z języka an-
gielskiego na poziomie podsta-
wowym. Uczniowie doskonalą 
sprawność słuchania i mówie-
nia, wypowiadając się na temat 
własnych doświadczeń czytelni-
czych.

Stories – rozmowa o opowieściach i książkach

Lekcja 5/ Autor Małgorzata AdamekLekcja 5/ Autor Małgorzata Adamek

https://www.scholaris.pl/zasob/53199?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=

Zasób edukacyjny zawiera-
jący scenariusz tej  lekcji 
znajduje się na portalu 
Scholaris - adres
LINK 

https://www.scholaris.pl/zasob/53199?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
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Czytajmy razem
Uczniowie w grupach zastanawiają 
się,  czy czytanie książek może być 
atrakcyjną formą spędzania 
wolnego czasu. Następnie każda 
grupa proponuje organizacje 
wydarzenia/akcji promującego 
czytania oraz określa jej scenariusz, 
a inne grupy ją oceniają tę 
propozycję. Z kolei wszyscy 
uczniowie oceniają akcję „Cała 
Polska czyta dzieciom”. 

Lekcja 6/ Autor Aniela CholewińskaLekcja 6/ Autor Aniela Cholewińska

Czytanie razem
Obraz Samuela Stone z Pixabay 

Zasób edukacyjny zawierający scenariusz 
tej  lekcji znajduje się na portalu Scholaris 
– adres.  LINK 

https://www.scholaris.pl/za
sob/62626?bid=0&iid=0&q
uery=czytelnicza&api=

https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
https://www.scholaris.pl/zasob/62626?bid=0&iid=0&query=czytelnicza&api=
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Są to:  
1)  Maraton czytania, 
2) Kufer z pomysłami na czytanie, 
3) Młodzi twórcy literatury, 
4) Oceń książkę, 
5) Wieczór z książką i filmem, 
6) Dzień zdrowia, 
7) Gawęda o książce 
8) Konkurs savoir -vivre dla uczniów szkół 

podstawowych 
9) Ogólnopolski konkurs internetowy
10)Tworzenie gazetki szkolnej 
11)Noc w bibliotece 

DZIAŁANIA PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO  opracowane 
przez uczestników spotkania 

„Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w
zarządzaniu wiedzą w szkole?” (5–7 marca 2015 r., ORE, 

Warszawa)

DZIAŁANIA PROMUJĄCYCH CZYTELNICTWO  opracowane 
przez uczestników spotkania 

„Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w
zarządzaniu wiedzą w szkole?” (5–7 marca 2015 r., ORE, 

Warszawa)

Zasób edukacyjny zawierający 
scenariusze tych działań znajduje się 
na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji 
w Warszawie . LINK 

https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Files/61668/
dzialania_promujace_czytelnictwo.pdf
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Praca własna uczestników
Opisz stosowaną przez Ciebie metodę popularyzacji czytelnictwa wśród 
uczniów ( lub metodę, którą chciałbyś zastosować) Opis wykonaj w 
języku narodowym w pliku o formacie *.doc lub *.docx lub *. odt 
prześlij na adres   k.ambroziak@poregizycko.pl

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
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