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Wchodzimy do rezerwatu 

Ilu Polaków nie czyta książek w ogóle? 

a) 2 na 10 

b) 4 na 10 

c) 8 na 10 

4 na 10 Polaków nie czyta książek w 

ogóle. 

Połowa Polaków nie sięgnęła w ciągu 

roku po tekst dłuższy niż 3 strony. 

 

 

 



A co z uczniami? 

Lata 70’ – na pytanie: „Czy zawsze czytasz lekturę 

szkolną?”- TAK odpowiedziało  

70% uczniów 

Koniec lat 90’- TAK odpowiedziało  

35% uczniów 

Obecnie –  

 50% do 80% czyta lektury obowiązkowe- 

 w opinii nauczycieli 

 

Według deklaracji nastolatków –  

10% do 30% 

 



Przyczyny masakry 

 
Literatura utraciła pierwszeństwo na rzecz innych 

sposobów wypowiadania się! 

- Programy telewizyjne 

- Portale społecznościowe 

- Gry komputerowe 

- Internet 
 

 

Masowa kultura, tańcząc z gwiazdami, przyciąga 
inaczej! 

Pisarze stracili moc wieszczenia! 
 

 



Zalety czytania 

- Stymuluje rozwój 

mowy 

- Rozwija myślenie 

- Pobudza fantazję 

- Dostarcza wiedzy 

- Uczy etyki 

- Rozwija zdolność 

empatii 

- Wspomaga 

oddziaływania 

wychowawcze 

- Pomaga zrozumieć                 

i poznać siebie 

- Dodaje sił i zapału 

- Jest towarzyszem                  

w samotności 

- Uczy samodzielnego 

myślenia 

- Poprawia koncentrację 

- Jest rozrywką 

- Ćwiczy pamięć 



Dzieci, którym rodzice czytali 

 
 Jennifer  Thomas - dziewczynka, która urodziła się z zespołem 

Downa, często jako jedyne dziecko w klasie rozumiała 

trudniejsze teksty. Ukończyła studia. 

 

 Zuzia z Torunia - urodziła się niewidoma, specjaliści mówili, że 

nie będzie się rozwijać. Dziewczynka chodzi do szkoły, pięknie 

śpiewa, recytuje, rzeźbi. 

 Ben Carson - dorastał w slumsach w Detroit, jego matka była 

niepiśmienna. Kieruje Oddziałem Neurochirurgii Dziecięcej w 

szpitalu                w Baltimore. Przeprowadza najtrudniejsze 

operacje mózgu, jest człowiekiem bogatym, autorem książek, 

doradcą amerykańskich prezydentów. 



Jak zachęcić dziecko do czytania, 

czyli kilka faktów, o których powinien 

wiedzieć rodzic naszego ucznia! 

1. Sami czytamy 

2. Wprowadzamy „czas na czytanie” 

3. Kieszonkowe na książki 

4. Prowadzimy prenumeratę 

5. Czytamy dziecku na głos 

6. Domowa biblioteczka 

7. Odwiedzamy bibliotekę 

8. Nie każda książka musi być przeczytana do końca 

9. Kupujemy sobie książki 

10. Słuchamy jak dziecko czyta 

11. Artykuły w Internecie lub e-booki 

12. Oprawa graficzna 

13. Czytanie nie może być karą 

 



Głośne czytanie to nie kara,  

więc czytamy!!! 

 Były sobie trzy Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka 

Drepka Rompomponi. 

Poznali się: Jachce z Cepką,  Jachce Drachce z Cepką 

Drepką, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką 

Rompomponi. 

Pokochali i pobrali się: Jachce z Cepką, Jachce 

Drachce                  z Cepką Drepką, Jachce Drachce 

Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi. 

Mieli dzieci: Jachce z Cepką mieli Szacha,  Jachce 

Drachce                z Cepką Drepką mieli Szacha 

Szarszaracha,  Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką 

Drepką Rompomponi mieli Szacha Szarszaracha Fudżi 

Fajkę. Kto powtórzy całą bajkę?  



 

 

Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka 

i niechcący huknął żuczka. 

Ale heca… – wnuczek mruknął 

i z hurkotem w hełm się stuknął. 

Leży żuczek, leży wnuczek, 

a pomiędzy nimi tłuczek. 

Stąd dla huczka jest nauczka, 

by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.  

 

Wierszyki łamiące języki  



Wierszyki łamiące języki cd. 

 Mała muszka spod Łopuszki 

chciała mieć różowe nóżki – 

różdżką nóżki czarowała, 

lecz wciąż nóżki czarne miała. 

– Po cóż czary, moja muszko? 

Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką! 

Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki 

i unurzaj w różu nóżki!  



Wierszyki łamiące języki cd. 

 Raz w szuwarach się zaszywszy, 

w jednym szyku wyszły trzy wszy. 

Po chwili się rozmnożywszy, 

ruch w szuwarach stał się żywszy.  

 

 Kurkiem kranu kręci kruk, 

kroplą tranu brudząc bruk, 

a przy kranie, robiąc pranie, 

królik gra na fortepianie.  
(K. Grochola) 



Wierszyki łamiące języki cd. 

 W krzakach rzekł do trznadla trznadel: 

– Możesz mi pożyczyć szpadel? 

Muszę nim przetrzebić chaszcze, 

bo w nich straszą straszne paszcze. 

Odrzekł na to drugi trznadel: 

– Niepotrzebny, trznadlu, szpadel! 

Gdy wytrzeszczysz oczy w chaszczach, 

z krzykiem pierzchnie każda paszcza!  



Jak zachęcić uczniów do 

czytania? 

KLASY I-III 
 

- Doskonalenie techniki czytania; 

- Czytanie wspólnie z dziećmi; 

- Wspominanie książek czytanych                             

w dzieciństwie; 

- Godzina z ciekawą książką; 

- Konkursy czytelnicze; 

- Zeszyty lektur. 



KLASY IV-VI 

-  Organizowanie wystaw książek; 

- Upowszechnianie recenzji o książkach, np. w 
postaci recenzji umieszczanych na gazetkach 
klasowych; 

- Tworzenie recenzji przez dzieci; 

- Zajęcia z udziałem rodziców, podczas których 
uczniowie muszą udowodnić, że umieją czytać; 

- Przygotowanie konkursu, krzyżówki; 

- Udział w konkursach organizowanych przez 
bibliotekę szkolną; 

- Wspólne wizyty w bibliotece szkolnej. 
 

  



GIMNAZJUM 

- Zasada: „Czytając głośno nigdy nie czytamy byle 

jak”; 

- Akcje typu „Czytające szkoły”; 

- Rozpoznać rozmiary nieczytania i wyspy 

czytelnicze; 

- Podpisać z klasą umowę czytelniczą; 

- Przygotować do odbioru lektury; 

- Organizować prezentację ulubionych książek; 

- Przekształcić lekcje literatury; 

- Przeprowadzenie ankiety na temat interesujących 

pozycji książkowych. 



WNIOSKI 

Motywacja jest najważniejsza! 

 

„Nie czytamy po to, by zrealizować 

główne cele nauczyciela, lecz po to, 

by poprzez pryzmat cudzego 

doświadczenia lepiej rozumieć siebie, 

lepiej rozumieć świat”. 
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