
Formy pracy z książką  

 szkoleniowa rada pedagogiczna  

 

w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym 

 

29 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym, na 

prośbę Urszuli Jantosz – dyrektora szkoły, Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk z CDN 

Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, poprowadziły szkoleniową radę pedagogiczną pt. „Formy pracy 

z książką”. Temat bezpośrednio związany był z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w 

roku szkolnym 2016/2017 „upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych  

wśród dzieci i młodzieży”. 

„Formy pracy z książką” to liczne przykłady dobrych praktyk z przedsięwzięć podejmowanych 

przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, które mogą posłużyć nauczycielom jako 

pomysły na działania z tekstami literackimi do dowolnego modyfikowania i wykorzystania w pracy 

dydaktycznej. 

 

 
 

Radę szkoleniową przeprowadziły Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



Materiały dla nauczycieli 

 

Święta ustanowione 

Święta związane z czytelnictwem pozwalają w czasie ich trwania  zorganizować wiele wydarzeń 

związanych z książką. W bibliotekach czeka wiele atrakcji, spotkań i niespodzianek. 

 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych –  październik 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – kwiecień 

 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – maj 

 Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek – czerwiec 

 

Formy pracy z książką 

Opowiadanie jest jednym z podstawowych sposobów przekazywania treści literackich. Treść 

książki można przedstawiać w całości lub we fragmentach. Wypowiedź zyska na wartości, jeżeli 

nauczyciel zastosuje odpowiednie formy pracy z książką.   

 

 Prezentacja multimedialna „Dzieje książki” 

 Drzewo książek – metoda aktywizująca 

 Booktalking czyli gawędy o książkach 

 

 

 

 

Słońcem na papierze : wesoła opowieść o Kornelu Makuszyńskim 

Anna Czerwińska-Rydel 

Łódź : Akapit-Press, 2014 

 

 

 

 

 Wykorzystaniem picturebooka 

 

 

 

 

 

Zagubione. Znalezione 

Shaun Tan 

Warszawa : Kultura gniewu, 2014 

 

 

 

 Czytanie wrażeniowe  

 

 

 

 

Pamiętnik Blumki,  

Iwona Chmielewska 

Poznań : Media Rodzina, 2011 

 

 



 Książka obrazkowa 

 

 

 

 

W kieszonce 

Iwona Chmielewska 

Poznań : Media Rodzina, 2015 

 

 

 

 

 Noc w bibliotece 

 Konkurs „Przeczytaj moją ulubioną książkę” 

 „Lekcja czytania z Tygodnikiem Powszechnym” 

 Warsztaty z wykorzystaniem grafoskopu 

 

Projekty edukacyjne 

 

Projekty kierowane są do wybranej grupy odbiorców mają na celu rozbudzenie zainteresowania 

literaturą, spędzania wolnego czasu z książką.  

 

· Julian Tuwim pisarz mojego dzieciństwa 

· Nagrywamy własne audiobooki 

· Psychoedukacja dla uczniów szkół podstawowych w Słupcy i w powiecie słupeckim 

· Wawrzynkowa Gra Miejska  

 

Tworzenie książek własnych 

 

W niesamowicie prosty sposób, możemy wspólnie stworzyć niepowtarzalną książkę. Oryginale 

formy wykonane przez uczestników zajęć pozwalają, utrwalić treść czytanych opowiadań. 

Połączenie tekstu i obrazu wpływa na ich wyobraźnię. Stworzona książka obrazowa to dzieło 

otwarte do dalszej inspiracji.  

 

· Karty Kamishibai 

· Książka origami 

· Książka biblioterapeutyczna 

· Pudełko opowieści 

· Ilustracja na całą stronę 

· Długa książka 

 

Książki w stylu „POP” 

 

 Poszukiwanie wartości i wiedzy w popularnych książkach 

 Jak lepiej poznać dzieci dzięki książkom, które je interesują 

 Rola książek w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych 

 

 

 

 



 

PZPN Piłka w grze List do idola + DVD 

Rosłoń Marcin, Dorna Marcin 

Poznań : Papilon, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Martynka w pociągu 

Delahaye Gilbert 

Poznań : Papilon, 2011 

 

 

 

 

 

 

Dream Works. Wesołych Świąt 

Poznań : Papilon, 2015 

 

 

 

 

 

Zabawy  

 

Zabawy stosowane w pracy z książką polegają na odtwarzaniu treści poznanych, sprzyjają 

zrozumieniu i zapamiętaniu treści książki. Pozwalają dokonywać analizy utworu poprzez 

wyodrębnienie poszczególnych scen czy charakteryzowanie bohaterów. Kształcenie pamięci 

logicznej dziecka, wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, to niezaprzeczalne atuty tych zabaw. 

 

· „Domino” 

· Poznane słowa na sylwetach  

· „Skojarzenia”  

· „Podpis dinozaura” 

· „Tak – Nie” 

· Wybory książek 

 

Akcje cykliczne 

 

· Bookcrossing 

· Recenzje nowych książek  

 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Paweł Barański, Hanka Kasperska-Stróżyk 

 


