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Nabycie umiejętności czytania jest jednym z najważniejszych warunków 

efektywnego kształcenia i rozwoju uczniów, która jest rozwijana na większości 

przedmiotów, z naciskiem na przedmioty językowe. Współczesny uczeń może być 

bezsprzecznie czytelnikiem książek i zwolennikiem oraz użytkownikiem technologii. 

Mogą się one z powodzeniem uzupełniać. Można zwracać się do uczniów, 

przekazywać informacje o nowościach, zapraszać do czytania nie tylko osobiście, ale 

i w świecie wirtualnym. Moja propozycja to połączenie czytania książek lub opowiadań 

z interaktywnymi zadaniami i filmami znalezionymi w sieci. 

W 2 klasie, na języku angielskim, jedną z historii do przeczytania jest bajka 

o wronie i lisie. Co pozytywne, większość uczniów czytała tę historię również w języku 

łotewskim (ojczystym). Przed przeczytaniem opowieści pojawiają się pytania 

wprowadzające: co to jest bajka? Kim są bohaterowie bajki? Jakie zwierzęta i 

przedmioty można zobaczyć?  Następnie uczniowie czytają bajkę i słuchają nagrania 

audio bajki. 

Uczniowie mają również możliwość obejrzenia animowanej wersji historii na 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HwJDpL70c7M  
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Po przeczytaniu, wysłuchaniu i obejrzeniu opowiadania uczniowie mogą od 

nauczyciela otrzymać karty pracy w formie interaktywnych arkuszy. Przydatna może 

być tutaj strona www.liveworksheets.com , z której nauczyciel może wybrać dostępne 

arkusze. 

Przykład interaktywnego arkusza pracy ucznia. 

 

http://www.liveworksheets.com/
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Ostatnia część lekcji poświęcona jest pracy w grupach, uczniowie zostają 

podzieleni na grupy lub pary, dostają czas na przygotowanie i odgrywają przed klasą 

bajkę. Mniej pewni siebie uczniowie odgrywają bajkę ze sobą. W trakcie przygotowań 

uczniowie ponownie słuchają audio bajki, tak aby łatwo było im się przygotować do 

swojej roli. 

Wymyślanie akcji do opowiadania, sztuki lub wiersza pozwala uczniom wyrazić 

swoje pomysły poprzez dramę. Zachęca uczniów do zastanowienia się, jak czują się 

bohaterowie, co robią i jak reagują na wydarzenia w opowiadaniu. Jest to jeden ze 

sposobów promowania umiejętności czytania przez uczniów. 


