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1. Autor:  Maria Przychodniak 
2. Nazwa formy: Projekt: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość”. Doskonalenie 

nauczycieli powiatu wrzesińskiego. 
3. Liczba godzin:  4     

4. Data zajęć: 20.11.2013r. 
5. Temat zajęć: O lekturach inaczej! Różne metody czytania tekstów kultury  

w szkole podstawowej 
 

6. Cele zajęć:  

Uczestnicy po zajęciach: 

- potrafią czytać różne teksty kultury w świetle umiejętności z podstawy programowej, 

- znają różnorodne metody pracy z tekstem kultury, 

- umieją dobrać metody do pracy z uczniami w swojej klasie. 

 
 
7. Metody i techniki pracy:  

- wykład aktywizujący połączony z prezentacją multimedialną 

- dyskusja 

- praca w zespołach problemowych 

- „ja bohater”, mapa myśli, słowa- magnesy, zegar.  

 

8. Materiały dydaktyczne:  

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem tekstów kultury 
 

9. Literatura: 

• Wojciech Pasterniak, Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, Zakład Naro-
dowy Ossolińskich. Wrocław 1977; 

• Władysław Dynak, Lektura w szkole, PWN 1978; 
• Praca zbiorowa pod red. Wacława Strykowskiego, Scenariusze zajęć z edukacji 

czytelniczej i medialnej, Wyd. Naukowe UAM, 2002 
• Wiesława Wańtuch, Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego, Wyd. Edu-

kacyjne, 2005 
• Doug Buehl, Strategie aktywnego nauczania, Wyd. Edukacyjne,2004 

 

10. Przebieg zajęć: 

a.  Przedstawienie podstawowych dokumentów pokazujących zadania polonisty wobec 
kształcenia czytelniczego. 

b. Ćwiczenie: jakie cele musi spełniać lektura-tekst kultury, aby zaciekawić ucznia szko-
ły podstawowej?, połączone z prezentacją dokonań nauczycieli i dyskusją 

c. Pokazanie kilku metod na czytanie tekstów wraz z ćwiczeniami. 



 
d. Dyskusja nad podstawowymi błędami, które robi polonista przy czytaniu tekstu kultu-

ry. 
e. Propozycja scenariusza czterech lekcji Chłopców z Placu Broni Ferenca Molnara dla 

klasy piątej – prezentacja multimedialna, ksero scenariuszy dla uczestników. 
f. Prezentacja polskiego tłumaczenia  tekstu piosenki Imagine Johna Lennona jako tek-

stu kultury. 
g. Ćwiczenie : jak wykorzystać ten tekst kultury na lekcji j. polskiego w klasie VI? Proszę 

podać cel lekcji i sposób realizacji. Prezentacja połączona z dyskusją 
h. Przypomnienie najciekawszych metod potrzebnych do „czytania” tekstów kultury – 

prezentacja multimedialna. 
i. Tekst kultury – obraz Tadeusza Makowskiego Orkiestra dziecięca. Omówienie w 

zgodzie z podstawą programową i pokazanie kilku metod w pacy z tekstem, zwłasz-
cza przekładu intertekstualnego. 

j. Kilka propozycji lektur mniej znanych a wartościowych. 
k. Podsumowanie. 
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