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Po pierwsze - znajdź książkę! 
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Tytuł książki  

 
Zdobądź znak kontrolny!! 

 

 

Dowiedz się! 

Ile stron liczy ta książka? 

Zapisz to 
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Po drugie - poznaj książkę 
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3 
 

 

 

 

 

  

Strona tytu-

łowa 

Strona tytułowa 

Nazwa wydaw-

nictwa 

Nazwa wydaw-

nictwa 

Tytuł książki 

Autor książki 

Tytuł książki 

Autor książki 



4 
 

Po trzecie - poznaj bibliotekę szkolną! 
Z badania PIRLS wynika, że czynności wykonywane przez rodziców z dziećmi - do 

4 klasy, można podzielić na czytanie na głos i zakupy w księgarniach. 

 Analizując dane łotewskich uczniów, okazało się, że w grupie Z rodzice czytają na 

głos swoim 11-letnim dzieciom raz w tygodniu lub częściej w 81% przypadków, ale w 

grupie najwyższych osiągnięć wykazali znacznie mniej - 57%. Również w grupie Z, w 48% 

przypadków, rodzice z dziećmi codziennie lub prawie codziennie dyskutowali o tym, co 

czytają samodzielnie, w grupie A - w 31% przypadków.  

W związku z tym działania te miały miejsce w większym stopniu w rodzinach, w któ-

rych uczniowie mieli niższe osiągnięcia w czytaniu. Najwyraźniej tymi metodami rodzice 

starali się wpłynąć na dzieci, aby bardziej interesowały się tekstem pisanym, aby dosko-

naliły swoje umiejętności czytania.  

Natomiast wizyty w bibliotekach i księgarniach były częstsze w grupie A. Tylko 17% 

rodziców z grupy A stwierdziło, że nie odwiedza z dzieckiem biblioteki lub księgarni wcale 

lub prawie nigdy. W grupie Z takich odpowiedzi było dwukrotnie więcej - 36%. Rodzice 

uczniów najlepiej czytających również częściej czytają. W grupie A 60% rodziców czytało 

w domu 6 i więcej godzin tygodniowo, w grupie Z - 34%.  

W konsekwencji na umiejętności czytelnicze uczniów istotny wpływ ma 

współpraca dorosłych i dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku 10 lat najskutecz-

niejsze działania promujące czytelnictwo to regularne wizyty w bibliotekach lub 

księgarniach. 

Przed pierwszym wyjściem do biblioteki szkolnej nauczyciel dowiaduje się w klasie, 

jaka jest wiedza dzieci na temat biblioteki. 

Następnie zaprasza dzieci do biblioteki szkolnej, gdzie bibliotekarz zapoznaje 

dzieci z regulaminem biblioteki. Dzieci dowiadują się, w jaki sposób książki zostały upo-

rządkowane i jak można je znaleźć. 

Pierwsze zaproponowane dzieciom ćwiczenie - Orientuj się w bibliotece - znajdź 

wskazaną książkę!  

❖ Na początku dzieci otrzymują kartę książki z autorem, ilustratorem i tytułem książki. 

❖ Dzieci mają za zadanie odnaleźć konkretną książkę, kierując się poznanymi zasa-

dami. Dziecko, które odnalazło książkę, udaje się we wskazane miejsce do bibliote-

karza. Za prawidłowo odnalezioną książkę dziecko otrzyma ocenę.  

❖ Następnie, patrząc na książkę, trzeba znaleźć liczbę stron i zapisać ją na kartce.  

❖ Następnie dostajecie nowe zadanie, patrząc na znalezioną książkę, wybierzcie moż-

liwy właściwy temat i stańcie przy wybranym. 



5 
 

Bajki.           Opowieści o zwierzętach.                     Przygody dzieci.                 Poezja. 

Dzieci są podzielone na grupy. Grupa powinna obejrzeć książki i wybrać jedną, 

którą wszystkie dzieci w grupie chciałyby przeczytać. Wspólnie ustalają, dlaczego wy-

brano daną książkę. 

Nauczyciel zadaje pytania:  

Co wydaje się ciekawe w tej książce? 

Kto jest autorem tej książki? 

Ile stron ma ta książka? 

Czy wszyscy chcemy przeczytać tę książkę razem? 

Wybrane przez dzieci książki są zabierane z biblioteki do klasy, aby mogły je 

wspólnie przeczytać. Nauczyciel organizuje inne lekcje, aby poznać te książki. 

                        

          

  

Dziewczynka z zapałkami 

Trzej muszkieterowie 
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Po czwarte - poznaj autora 
Aby rozbudzić w dzieciach 

zainteresowanie książką i czytaniem 

czasami ważne jest poznanie autora 

i jego osobowości. W szkole średniej 

uczniowie zwracają uwagę na 

osobowość autora, treść pisaną, 

a czasem wracają do innych dzieł 

literackich autora, ale w szkole 

podstawowej uczniowie są 

zafascynowani ciekawym faktem 

z życia autora lub konkretnym 

bohaterem literackim, np. Riko i Koko (Evija Gulbe), które uczeń śledzi w książkach. 

W IV klasie Liceum Ogólnokształcącego nr 93 w Rydze realizowany był projekt 

promocji czytelnictwa "Poznaj pisarza". Od końca października do połowy grudnia, niemal 

co tydzień, uczniowie odkrywali informacje o jednym autorze. 

W klasie został umieszczony 

plakat na ścianie, na którym 

uczniowie pisali różne fakty, które 

znaleźli o pisarzu w ciągu tygodnia. 

W tym tygodniu również czytali utwór 

lub fragment z danego pisarza. 

W każdy piątek na zajęciach 

z literatury, uczniowie przedstawiali 

znalezione przez siebie fakty, które 

zostały zapisane na plakacie. 

Odbywało się to również poprzez 

prezentację nauczyciela, który 

pokazywał bardzo zwięzłą i krótką biografię pisarza, tak aby zainteresować 

czwartoklasistów. Prezentacja często zawierała np. projekcję przeczytanego utworu, 

animację itp. 
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W grudniu odbyło się Popołudnie Pisarzy. Uczniowie w grupach, korzystając 

z przygotowanych przez nauczyciela prezentacji, które zostały wydrukowane, 

odpowiadali na pytania i sprawdzali swoją wiedzę w quizach o znanych pisarzach. 

 

Po piąte - stosuj właściwą technikę 

czytania 
Stosuj powolne czytanie tekstu w celu dostrzeżenia, zrozumienia, a także zapa-

miętania tekstu. Poszukuj odpowiedzi na pytania, łączenie znanych informacji pisemnych 

z osobistym doświadczeniem, odkrywanie nieznanych pojęć. Zwracaj uwagę na wypo-

wiedź autora, strukturę tekstu, cel, treść, nastrój. Zrób przerwę, ponownie przeczytaj ten 

sam fragment tekstu: wyodrębnij co jest najważniejsze w tekście, co jest zrozumiałe, co 

nie jest zrozumiałe, co należy zapamiętać? 

                                                                Lekcja 

Jeden z uczniów w klasie czyta 

wiersz na głos. Następnie każdy uczeń 

po cichu czyta wiersz samodzielnie.  

Korzystając ze strony www.menti.com 

(nauczyciel wcześniej w serwisie 

www.mentimeter.com 

 przygotowuje chmurę myśli) - 

zapisujemy zapamiętane słowo 

z wiersza, które zapadło nam w pamięć.  

Nauczyciel publicznie pokazuje 

stworzoną chmurę myśli, a uczniowie 

dochodzą do wniosku, że najczęściej 

zapisywanym słowem było: WIATR. W 

dyskusji z nauczycielem uczniowie 

dochodzą do wniosku, o czym jest wiersz. 

 O wietrze. 

Dyskusja - Co autor porównuje do wiatru? Dlaczego tak sądzisz? Wymień słowa, 

które na to wskazują? 

http://www.mentimeter.com/
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Wysłuchanie utworu "Wiatr" 

 https://www.youtube.com/watch?v=oI19guBeywg 

 dwa razy. Za pierwszym razem po prostu uważnie słuchamy. Za drugim, spróbuj 

uchwycić, jak wiatr jest opisany w piosence. 

W formie dyskusji porównuje, jak wiatr jest opisany w wierszu, a jak w piosence, 

co jest wspólne? 

Dynamiczna pauza - dzieci przedstawiają wiatr na różne sposoby, jak wieje, jak 

biegnie, jak wpływa na drzewa itp.  

Ponownie wszyscy po cichu czytają wiersz i podkreślają, co człowiek ma, a czego 

nie ma wiatr. Wymawiaj słowa, które zostały podkreślone.  

Wypełniacie farbami wyrazy, które mówią, co robi wiatr? Dzieci porównują ze sobą 

to, co namalowały i omawiają, dlaczego namalowały właśnie te słowa.  

Wiersz jest czytany na głos, aby podkreślić słowo "brak". 

Podczas czytania wiersza należy trzymać się określonego rytmu. Nauczyciel 

wystukuje rytm, dzieci próbują czytać włączając się w ten rytm. Najpierw cała klasa razem, 

potem czytanie samodzielne.  

Na zakończenie lekcji każdy uczeń rysuje ilustrację do wiersza J.Petersa "Wiatr" 

w wybranym przez siebie stylu. 

 

Uwaga 

Ilustracje zastosowane w tekście pochodzą z domeny publicznej 

https://www.youtube.com/watch?v=oI19guBeywg

