
Szukamy nowych form zachęcenia dzieci do czytania  

Szkoła Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole 
 

Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy  

  

12.10.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole, z inicjatywy 

Krystyny Kowalczyk kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Kole (placówka Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie), odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu 

kolskiego na temat „Szukamy nowych form zachęcenia dzieci do czytania”, które poprowadziły 

Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. 

Warsztaty zorganizowano w ramach pierwszego spotkania sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy powiatu kolskiego. Ponadto, temat warsztatów bezpośrednio związany był 

z jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 „Upowszechnianie 

czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych  wśród dzieci i młodzieży”. 

„Szukanie nowych form zachęcenia dzieci do czytania” to opowieść o sumie doświadczeń z 

przedsięwzięć podejmowanych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, które mogą 

posłużyć zainteresowanym nauczycielom jako przykłady dobrych praktyk. Ich początkiem były, 

między innymi realizacje programów własnych: „Aktywne formy pracy z książką” i „Nowoczesne 

czytanie – promocja literatury”.  

Panie Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska przedstawiły pomysły na działania z 

tekstami literackimi, które można dowolnie modyfikować. 

 

 
 

Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk  

 

 

 



Materiały dla uczestników zajęć 

 

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 

 

 

 

 

Lekkie życie Barnaby'ego Brocketa  

John Boyne  

ilustracje: Oliver Jeffers, tłumaczenie: Tina Oziewicz  

Wydawnictwo Dwie Siostry, 2013 

 

 

 Czytanie wrażeniowe z wykorzystaniem picturebooka 

 

 

 

 

Czerwony Kapturek w wielkim mieście 

Aaron Frisch 

Ilustracje: Roberto Innocenti 

przekład: Ewelina Angielczyk 

Media Rodzina, 2014 

 

 

 Książka obrazkowa 

 

 

 

Płaszcz Józefa 

Simms Taback 

wersja polska: Dorota Hartwich i Magdalena van der Kroft 

Wydawnictwo: Format, 2009 

 

 

 



 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 

 

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  

 

Współpraca bibliotek 

  

 Wzmocnienie relacji między bibliotekami szkolnymi, publicznymi, pedagogicznymi 

 Promocja bibliotek i czytelnictwa w środowisku lokalnym 

 Wzrost liczby czytelników 

 Poprawa dostępu do nowości, lektur 



 Poprawa wizerunku bibliotek w środowisku 

 Koordynacja działań bibliotek na rzecz czytelnictwa  

 Prowadzenie zajęć w okresie wakacyjnym  

 Integracja środowiska lokalnego wokół promocji czytelnictwa uczniów (nauczyciele, rodzice) 

 Polepszenie sprawności organizacyjnej w trakcie współpracy (lepszy podział zadań podczas 

organizacji działań bibliotecznych) 

 

 
 

 
 

 
 

Prowadzące przedstawiły wiele różnych form zachęcenia dzieci do czytania. Warsztaty stały się 

okazją do zaprezentowania w jaki sposób samemu można przygotować, ciekawe materiały 

edukacyjne. Przekonywały, że stosując ciekawe metody zachęcamy dzieci i młodzież do sięgania 

po książkę, przyczyniamy się do tego, że uczniowie chętnie wykonują polecenia, są aktywni. 

 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 

Fot. Hanka Kasperska-Stróżyk, Krystyna Kowalczyk 

 


