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Cel: 

Poznanie znaczenia czytania.

Zadania:

Poszerzenie oferty książek do czytania.  

Zaangażowanie uczniów w różnorodne działania 

promujące czytelnictwo.  

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu książek.  

Rozumienie czytania jako wartości.



Jestem mądrym czytelnikiem.

Uczniowie przynoszą na zajęcia swoje przeczytane książki.

Poznanie fabuły przeczytanej książki.

Prezentacja książki i polecanie jej przyjaciołom zgodnie             

z planem.

Metoda 1



Autor i tytuł książki.

Główni bohaterowie książki, ich opis.

Rozwój sekwencji wydarzeń.

Co się stało?

Dlaczego jest to ważne? Kiedy to się stało?

Jak to się stało? Gdzie to się stało?

Kto to zrobił?

Metoda 2



Określanie głównej myśli tekstu.

Umiejętność dostrzeżenia "morału" w utworze.

Jaki to rodzaj opowieści - smutna czy wesoła? Dlaczego?

Dlaczego podobał Ci się/nie podobał ten utwór?

Metoda 3



Zadania po przeczytaniu książki

Wymyśl inny tytuł książki.

Wyobraź sobie, że wraz z bohaterami książki uczeń podróżuje do 

świata książki.

Opowiedz, jak dziecko czuje się w sytuacji, w jakiej znajduje się 

bohater, i co przeżywa w różnych sytuacjach.

Metoda 4



zawiera pytania bezpośrednio związane z treścią 

tekstu. Pytania  zachęcają uczniów do odtworzenia informacji, 

znalezienia w tekście słów (cytatów), które mogą stanowić 

odpowiedź na postawione pytanie. 

Pytania powinny zwykle zaczynać się od słów: Kto? Kiedy? 

Gdzie? Gdzie? Jak?

- w nim  należy wydobyć informacje z różnych części 

tekstu, porównać je, scharakteryzować bohaterów i opisać 

motywy ich postępowania. Odpowiadając na te pytania, należy 

wziąć pod uwagę kontekst, kolejność i spójność wydarzeń oraz 

związki przyczynowo - skutkowe. Pytania powinny zaczynać się 
od słów - Dlaczego? W jaki sposób? Co? Jak to się zmieniło?

tu znajdują się pytania związane z refleksją i oceną 

tekstu. Jest to poziom głównej myśli tekstu.. Pytania te 

zachęcają uczniów do zrozumienia i określenia tematu oraz 

głównej myśli utworu, do oceny tekstu, wyrażenia własnej opinii 

oraz odniesienia wydarzeń lub postaci z tekstu do własnych 
doświadczeń i wartości moralnych.

Metoda Dom Pytań – autor Inga Kuzminskienė
Metoda 5



Czytanie książek

Rozwija wyobraźnię.

Poprawia  pamięć.

Poszerza się zasób słownictwa.

Doskonali umiejętność wyrażania myśli.

Przekazuje doświadczenie, kształci wartości moralne.

Uczy argumentowania



Uczniowie Alytaus Dainava Progimnazjum podczas zajęć czytelniczych  



Uczniowie Alytaus Dainava Progimnazjum podczas zajęć czytelniczych  



Uczniowie Alytaus Dainava Progimnazjum podczas zajęć czytelniczych  



Uwagi

Użyte ilustracje w tekscie:

Zdjęcia:

Uczniowie klas.

Obrazy

Jak poprawnie czytać książki: 8 wskazówek dotyczących czytania literatury faktu "System 5am" 

str. 1

Julia: "Zasady wyboru książek dla dzieci. Dlaczego dzieci powinny czytać? "P.10, s. 12, s. 18.

Literatura:

Z wikipedii, http:// lt. Wikipedia.org / wiki / książka

J.Banytė, Dž.Kuzavinienė, V.Vyšniauskienė „Pupa“ Alma litera Vilnius 2014.

Inga Kuzminskienė, pedagog specjalny, Szkoła Podstawowa Prienai Revuonos. „Skaitymo 

strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose - dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais” 

("Zastosowanie strategii czytania na lekcjach różnych przedmiotów - praca z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami)

Vladimir Kudriavtsev, „ Kokia turi buti ideali vaikiška knyga?“ (Jaka powinna być idealna książką 

dla dzieci ?)" P.20, s.4

Elena Lipatova “„ Ar mokate skaityti“ - Umiesz czytać” 2018 mp6, p.11


