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Metoda prezentacji książek 

1. Autor, tytuł książki (możesz opowiedzieć nam trochę o autorze; jeśli masz 

informacje, jak powstała książka; możesz też wybrać zdjęcia okładki książki 

w różnych krajach, zdjęcia samego autora, zdjęcia wykonane przez fanów itp.) 

2. Temat książki: temat, myśl przewodnia, problemy. 

3. Czas  i miejsce akcji. 

4. Główne postacie i ich relacje. 

5. Co przyciąga i fascynuje czytelnika (szybkie tempo wydarzeń, tajemniczy styl 

narracji, zmienne relacje między bohaterami itp.) 

6. Jeśli książka jest ilustrowana, na czym skupia się artysta? W jaki sposób intryguje 

czytelnika? 

7. Ocena książki: jaki typ czytelnika powinien ją zainteresować? 

Pamiętaj: premiera książki to wystąpienie publiczne. Oznacza to, że musisz spróbować 

wpłynąć na odbiorców, przekonać ich, że warto przeczytać Twoją książkę. 

Staraj się wzbudzić ciekawość swoich odbiorców: 

1. Cechy dobrej prezentacji: 

− ciekawy początek prezentacji (krótki, ale intrygujący fragment; opowiedzenie, jak 

książka trafiła w Twoje ręce lub co skłoniło Cię do jej przeczytania; zapytanie, czy 

ktoś zna nazwisko autora; przypomnienie innych książek tego samego autora, 

filmów na podstawie książki itp); 

− opisanie tematu książki (pokazanie, w jaki sposób dotyczy on młodych ludzi; 

opowiedzenie o nieoczekiwanym rozwiązaniu problemu); 

− mówienie o czasie i miejscu akcji (ujawnianie ich niezwykłości lub, przeciwnie, 

pewnego rodzaju zwyczajności, w której wiele rzeczy jest nieznanych); 

− charakterystyka postaci (można to zrobić, zestawiając je ze sobą lub kontrastując, 

podkreślając najważniejsze lub nieoczekiwane cechy charakteru lub czyny). 
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2. Ekspresja językowa: 

− Używaj pytań skierowanych do słuchaczy. Czy kiedykolwiek...? Czy słyszałeś 

(widziałeś, doświadczyłeś)...? itd; 

− Przyciągnij uwagę słuchaczy porównaniami, wspomnieniami wspólnych 

doświadczeń: "Wszyscy doświadczyliśmy..."; "Czy pamiętasz, jak...". itd; 

− Być może niektórzy koledzy z klasy przeczytali książkę, którą prezentujesz, więc 

pokaż, że ich opinia jest również ważna. Używaj zwrotów typu: "Myślę, że ci, którzy 

przeczytali książkę, pamiętają..."; "Zapewne wielu czytelnikom podobał się (nie 

podobał, był zaskoczony itp.) odcinek, w którym...". itd. 

3. Nieoczekiwane zakończenie.  

Wykorzystaj różne oferty promocyjne, aby zachęcić potencjalnego nabywcę. Twoje 

zadanie jest podobne: musisz przekonać słuchacza jako przyszłego czytelnika. 

Prezentacja książki jako gry 

Zadawanie pytań 

Wymyślaj różne pytania związane z fabułą książki i zadawaj je swoim słuchaczom. 

Zależnie od chęci i wyobraźni, można to przedstawić w formie gry typu "Postaw na milion". 

Wymyślasz pytanie i podajesz cztery odpowiedzi do wyboru. W ten sposób zaangażujesz 

swoich słuchaczy w zgadywanie i wspólnie opowiecie fabułę książki. 

BINGO! 

Czy chcesz, aby Twoi uczniowie z klasy Cię słuchali?  

Przygotuj co najmniej dwie wersje gry bingo i rozdaj je uczniom z klasy, zanim zaczną 

opowiadać o przeczytanej książce. Twoi słuchacze będą musieli Cię słuchać, a gdy 

usłyszą kluczowe słowo lub wskazówkę dotyczącą linii fabularnej, skreślą dany kwadrat 

na planszy. Ten, kto pierwszy to zrobi, krzyczy "Bingo" i wygrywa grę. 

Jednak przy korzystaniu z tej gry do prezentacji książek należy być konsekwentnym i to, 

co jest wymienione na kartach gry, musi być wymienione w opowiadaniu, tak aby każdy 

miał równe szanse na wygraną. 

Decyzja o tym, czy zwycięzca gry otrzyma cokolwiek, należy do osoby prezentującej 

książkę. Możesz podarować cukierka, balonik itp. 
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Film o książce (zwiastun) 

Jeśli lubisz nagrywać filmy, spróbuj nakręcić film o książce, którą przeczytałeś. Albo 

sfilmuj siebie prezentującego książkę. 

Jestem postacią książkową! 

Może masz zdolności aktorskie i lubisz się przebierać?  

Dlaczego więc nie spróbujecie wczuć się w rolę głównego bohatera książki i nie 

przedstawicie całej książki z tej perspektywy? To ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią 

grę aktorską i fantastykę. Stojąc przed kolegami z klasy, opowiedz o wszystkich 

wydarzeniach tak, jakbyś sam je przeżywał. Należy pamiętać, że zawsze trzeba mówić: 

"ja", "moi przyjaciele", "moi wrogowie" itp., aby stworzyć iluzję, że naprawdę jesteś 

bohaterem książki, który właśnie opuścił karty opowieści, aby opowiedzieć innym, 

co przeżyłeś. 

Ponadto, jeśli możesz przynieść i nosić coś, co pomoże Ci wczuć się w postać (łuk, 

kapelusz czarodzieja itp., w zależności od książki), byłoby naprawdę fajnie. 

Jeśli prezentujesz książkę, którą większość osób zna, możesz po prostu przebrać się za 

daną postać i zadawać kolegom z klasy wiele pytań lub wskazówek, a oni powinni 

odgadnąć, jaka postać stoi przed nimi. 

 

Bądź wolny i kreatywny!  

Powodzenia! 


