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Drodzy Opiekunowie i Opiekunki Klubów Czytelniczych! Kochani Uczniowie i Uczennice!
Z ogromną przyjemnością oddajemy Wam drugie
wydanie naszej publikacji, uzupełnione o pomysły
na pracę zdalną oraz na takie zmiany w szkole, które wspierają czytelnictwo w jak najszerszym gronie
odbiorców.
Większość publikacji jest kierowana bezpośrednio
do Opiekunów i Opiekunek klubów czytelniczych,
ale są w niej też obszerne fragmenty przeznaczona
także dla członków i członkiń klubów. Przeczytajcie
je wspólnie i przedyskutujcie, nie wahajcie się zgłaszać swoich propozycji i szukać nowych rozwiązań.
Potraktujcie publikację jako narzędzie do pracy
w ramach klubów czytelniczych – ramę, w której
mieszczą się podstawy pracy projektem i same założenia projektu. Zbiór praktycznych wskazówek, jak
prowadzić klub czytelniczy, zadbać o własny rozwój,
przygotować się do prowadzenia spotkań z dziećmi
czy zorganizowania akcji czytelniczej. To, jak tę ramę
wypełnicie, zależy od Was – prezentowane scenariusze są propozycjami, które możecie dostostować do
własnej wyobraźni. Pamiętajcie jedynie, by osią waszych działań była idea projektu – wspierania działań czytelniczych i na rzecz rozwoju czytelnictwa.
W kolejnych rozdziałach dowiecie się, czym jest klub
czytelniczy i jak w nim pracować. Wyjaśnimy też
czym jest akcja czytelnicza, jak planować działania

i pozyskiwać sojuszników. Zaprosimy Was także do
działań dodatkowych, nieobowiązkowych, ale mogących wesprzeć rozwój czytelnictwa w Waszym
otoczeniu. Zaproponujemy Wam też możliwość patronatu PoczytajMy nad Waszą zaczytaną szkołą.
Mamy szczerą nadzieję, że praca w klubach czytelniczych przyniesie Wam dużo radości i satysfakcji
i będzie, po prostu, fantastyczną zabawą.
Wszystkiego zaczytanego!
Aneta Derda
Koordynatorka programu PoczytajMY

5

ROZDZIAŁ I

KLUB CZYTELNICZY
Klub czytelniczy to grupa młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej i ze szkół ponadpodstawowych, wspierana przez swojego
opiekuna. Grupa spotyka się regularnie przez cały semestr. Klub łączy w sobie dwa aspekty: czytania i działania.
Klub czytelniczy:
Czyta innym

Czyta dla siebie

Przeprowadza
akcję czytelniczą

Przeprowadza 5
spotkań czytelniczych (lub ich odpowiedników online)
dla dzieci w wieku
2-10 lat. W ramach
wolontariatu czytelniczego czyta
dzieciom, wymyśla
i przeprowadza
zabawy związane
z daną książką.

Rozmawia o książkach, poleca sobie
i prezentuje ulubione tytuły, razem
analizuje wybrane
przez siebie książki.

Przeprowadza akcję,
która ma na celu
promowanie czytelnictwa w szkole lub
środowisku lokalnym.

Zajrzyj na stronę:

Zajrzyj na stronę:

Zajrzyj na stronę:

29
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49

Sednem klubu jest to, że gromadzi się wokół czytania. Waszym
zadaniem jest stworzenie atmosfery zachęcającej do rozmawiania o przeczytanych lekturach. Dobrze jest zacząć od znalezienia
spokojnego miejsca do Waszych spotkań i koniecznie mile nastawionym do książkofilów! Uczestnictwo w klubie ma na celu pogłębić pasje literackie, ale także zainteresować czymś nowym, czego
jeszcze uczestnicy nie czytali oraz poszerzyć wiedzę o świecie (np.
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proponując do przeczytania literaturę non-fiction). Czytanie, choć
z pozoru wydaje się czynnością jedynie indywidualną, może służyć
budowaniu relacji i więzi w grupie. Spróbujcie zwracać uwagę to, co
nas łączy (pasja czytania, wspólne emocje, przeżycia, doświadczenia), ale także podkreślajcie, że są aspekty, które Was różnią – ucieszcie się nimi (odmienne spojrzenie na tę samą powieść jest cenne,
pokazuje inną perspektywę, inną wrażliwość).
Do klubu czytelniczego mogą przystąpić także uczestnicy, którzy
nie są miłośnikami czytania, ale chcieliby wspomagać Was w działaniu (spotkaniach czytelniczych dla najmłodszych i akcjach czytelniczych). Pozwólcie im wybrać zadania związane ze spotkaniami
czytelniczymi (np. zorganizowanie miejsca spotkań, prowadzenie
zadań, głośne czytanie dzieciom, promocja działań). Dobrze byłoby, gdyby uczestniczyli we wszystkich spotkaniach klubu i także
dyskutowali o książkach. Ich zdanie może być niezwykle znaczące
i zmieniające tory rozmowy. A być może nieformalną rolą innych
czytających klubowiczów będzie zachęcenie do czytania tych nieprzekonanych (ale nie jest to wymóg programu i zależy to tylko od
ich dobrej woli)?

KTO JEST KIM W PROJEKCIE?

Opiekun/ka klubu – nauczyciel lub nauczycielka prowadzący klub.
Klub czytelniczy – grupa młodzieży, która czyta innym i sama rozmawia o książkach.
Młodsze dzieci – odbiorcy projektu. Przedszkolaki lub uczniowie
klas 1-3, którym czytają starsi uczniowie.
Sojusznicy – osoby, które mogą pomóc w działaniach klubu; rodzice, bibliotekarze, dyrekcja itd.
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ROLA OPIEKUNA / OPIEKUNKI KLUBU
Nauczyciel lub nauczycielka jest opiekunem/opiekunką klubu czytelniczego. Organizuje spotkania grupy, wspiera w tworzeniu aktywności dla młodszych dzieci i akcji czytelniczej, daje przestrzeń
na rozmowy o książkach. Pomaga także w znalezieniu placówki,
z którą klub czytelniczy może współpracować (np. przedszkolem
lub świetlicą) oraz sprawozdaje koordynatorom programu działania, jakie wykonano.
W trakcie spotkań klubu czytelniczego opiekun lub opiekunka klubu pomaga ustalić cele klubu i wspiera ich realizację. Określa wraz
z grupą zasady współpracy, kamienie milowe (poszczególne etapy pracy), daty i kryteria sukcesu. Czuwa nad przebiegiem działań.
Poza kwestiami organizacyjnymi, opiekun lub opiekunka grupy
zwraca uwagę na aspekt wychowawczy wolontariatu czytelniczego.
Formuła projektu pozwala na łatwe włączenie w działania uczniów
i uczennice o specjalnych potrzebach edukacyjnych, daje też okazję
do rozmowy o indywidualnych potrzebach i celach członków klubu
oraz ich relacjach z rówieśnikami.

ROLA MŁODZIEŻY W KLUBIE
Uczniowie i uczennice organizują i przeprowadzają spotkania czytelnicze dla młodszych dzieci w ramach wolontariatu czytelniczego
oraz jedną akcję czytelniczą. Mają także przestrzeń do własnych poszukiwań literackich, jednak to od nich zależy czy i w jakim stopniu
wykorzystają tę możliwość.
Uczniowie i uczennice wybierają książki, które będą prezentować
młodszym, opracowują plan działania oraz wykonują wszelkie działania związane ze spotkaniami czytelniczymi (pomysł na spotkanie,
jego scenariusz, przeprowadzenie spotkania, ewaluacja działań).
Wymyślają i przeprowadzają akcję czytelniczą. W miarę potrzeb
i możliwości szukają sojuszników projektu, przy wsparciu opiekuna/
opiekunki klubu.
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GDY KLUB CZYTA DLA SIEBIE
Klub czytelniczy może stać się przestrzenią do kreowania przez młodzież ich własnego świata - bezpiecznego pola do wyrażania myśli i
poglądów. Historie powieściowe bywają dobrym pretekstem do poruszania ważnych tematów, a możliwość operowania metaforą daje
poczue bezpieczeństwa. Nie muszą od razu „odsłaniać siebie”, lecz
opowiadać za pomocą bohaterów książek – ich rozterek, ich emocji,
ich przygód. Rozmowy o książkach stają się wtedy azylem, a dla nas,
opiekunów, szansą do zbliżenia się do świata niedorosłych i spojrzenie na rzeczywistość ich oczami.
Klubowe rozmowy o przeczytanych książkach są również szansą na
poszerzenie znajomości zarówno ze świata literatury (autorów, gatunków, konstrukcji powieści, motywów literackich, aluzji itd.), jak
i ze świata rzeczywistego (jak funkcjonuje społeczeństwo, jak różnią się od siebie kultury, co nas łączy jako ludzkość, co warto zobaczyć na innych kontynentach itd.). Dodatkowo, z książek możemy
czerpać wskazówki do przeżywania własnego życia, inspirować się
życiem bohaterów (lub wiedzieć, czego unikać). Dyskusje o lekturach pozwalają nazwać i wyrazić swój system wartości, czasem po
raz pierwszy w życiu.
Rozmowy w klubie są również świetnym ćwiczeniem umiejętności dyskusji – konstruowania argumentacji, przemyślenia, jak
obronić własne stanowisko. Klubowicze, dzięki kontaktowi z literaturą, poszerzają zasób swojego słownictwa, a poprzez uczestnictwo w polemice, uczą się wysłuchiwania każdej ze stron. Wreszcie
debaty o książkach budują płaszczyznę porozumienia z innymi
czytelnikami.
W jaki sposób rozmawiać z młodzieżą o książkach? – wskazówki
Pozwól im wybrać książki – bez względu na to, czy są to takie, które cenisz, czy przeciwnie, masz o nich nienajlepsze zdanie. Klub nie
nadrabia zaległości w lekturach i nie musi zajmować się literaturą
z najwyższej półki, jego zadaniem jest tylko i aż zaszczepienie radości z czytania i dzielenia się swoimi przemyśleniami.
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Ustal z nimi zasady wzajemnego szacunku – do wyborów (literackich), do zdania, do perspektywy. Ucz swoim przykładem, żeby nie
oceniać… uczestników po okładce. Na pierwszym spotkaniu ustalcie
zasady, spiszcie je w formie kontraktu (więcej jak to zrobić w dalszej
części publikacji), odwołujcie się do niego w razie niepokojących sytuacji.
Przekaż pałeczkę uczniom w kwestiach, które sami mogą załatwić
(np. znalezienie miejsca na spotkania klubu, zorganizowanie spotkań czytelniczych z młodszymi, proponowanie lektur dla najmłodszych). Na pierwszym spotkaniu klubu zapytaj, jak oni wyobrażają
sobie klub, dyskusje wokół książek, organizację pracy – co jest z ich
perspektywy ważne. Przedyskutujcie to i podejmijcie decyzję.
Zaaranżuj przyjemną, nieskrępowaną atmosferę – niech spotkania
klubu mają bardziej nieformalny charakter. Znajdźcie przytulne
miejsce, w którym możecie bez przeszkód się spotykać, swobodnie
zająć miejsca (może na pufach, poduszkach, kanapie). Zastanówcie
się wspólnie, czy chcecie spotykać się przy składkowym poczęstunku. Zadbaj o miły nastrój (nastrojową muzykę, punktowe oświetlenie zamiast jarzeniówek), który będzie sprzyjał kameralnym rozmowom o Waszych ulubionych powieściach. Nawet kiedy Wasze
spotkania odbywają się online – poproś, aby każdy z klubowiczów
zaaranżował swoją przestrzeń tak, by czuł się komfortowo.
Przeczytaj książki, które czyta młodzież. Będzie to dla nich znak, że
są dla Ciebie ważni, że opiekun także jest częścią „ich klubu”. Twój
pierwszy krok zachęci innych wyjścia z czytelniczej strefy komfortu.
Jako opiekun/opiekunka stań się nie tylko współczytelnikiem lektur,
ale również drogowskazem po literackim świecie. Twoim zadaniem
jest podsuwanie nowych pozycji (także właśnie z innych gatunków
niż „ulubione”), tłumaczenie metafor, literackich labiryntów i odsłanianie nowego (może nieznanego) świata. Jeśli jest taka potrzeba, zaproponuj także książki, które warto przedstawić młodszym
kolegom i koleżankom na spotkaniach czytelniczych. Poszukajcie
wspólnie interesujących nowości i tego, co czytają młodsi. Pamiętaj
jednak, żeby ich nie przytłoczyć własnymi propozycjami.
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W dyskusji zachęć do własnej opinii o książkach. Podkreśl, że różnorodność zdań jest ciekawa i wzbogacająca, pokazuje nam różne
spojrzenia na dane zagadnienie. Subtelnie ukazuj różnice, nie podsycając emocji w dyskusji, a w spornych kwestiach odwołuj się do
kontraktu. Kiedy pojawi się większy konflikt, spróbuj mediować1.
Korzystaj z tego, że literatura daje pretekst do rozmowy na ważne
(dla Ciebie i dla klubowiczów) tematy. Proponuj te lektury, dzięki
którym takie istotne kwestie pojawią się na tablicy. Przygotuj narzędzia, dzięki którym dyskusja się potoczy (np. wprowadź i wytłumacz
nowe pojęcia; zaproponuj wcześniej jakiś artykuł naukowy, filmik
wyjaśniający zjawisko; zaproś na spotkanie eksperta lub przedstaw
jego opinię). Na spotkania czytelnicze z najmłodszymi także starajcie się wybierać lektury, które dobrze ukażą problem, jaki chcecie
poruszyć. Zastanówcie się w klubie, co jest ważne z Waszej perspektywy, a co z perspektywy dzieci, następnie zróbcie literacki research,
przeczytajcie lektury i znów o nich podyskutujcie!
Jak rozmawiać z młodzieżą o literaturze? Przede wszystkim… dziel
się pasją czytania, którą masz w sobie! Zaraź swoich klubowiczów
energią, entuzjazmem i własnym książkowym zakręceniem!

Poniżej znajdziecie kilka pomysłów, które ułatwią Wam dyskusję o przeczytanych książkach.
Ćwiczenie
MÓJ PORTRET
To ćwiczenie dobre nie tylko na pierwsze spotkanie! Na kartce A4
odrysujcie kontury własnego popiersia. Wypełnijcie je tytułami książek, które są Wam bliskie, najlepiej Was charakteryzują. Następnie
odwróćcie rysunki nieużywaną stroną do góry, pomieszajcie i niech
każdy uczestnik weźmie jeden portret. Zadaniem każdego z klubowiczów jest odgadnięcie, kogo przedstawia rysunek.
1
Więcej dowiesz się z webinaru: Konflikt w klasie. Jak towarzyszyć uczniom
poprzez mini-mediacje, www.bit.ly/konflikt-w-klasie-CEO, [dostęp: 25.01.2021].
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Ćwiczenie
ADWOKAT DIABŁA
Wybierzcie wspólnie postać z książki – wyjątkowo znielubianego
przez Was bohatera. Spróbujcie jednak znaleźć w nim jakieś pozytywne aspekty. Może jakaś wada stanie się zaletą? Stwórzcie na
kartce A3 kolaż z gazet, obrazujący Waszą postać.
Ćwiczenie
CO BY BYŁO, GDYBY…
Przygotujcie kostki StoryCubes lub wykonajcie je samodzielnie2.
Ustalcie, którą z książek bierzecie na warsztat. Wybierzcie fragment
(nie musi to być zakończenie), przeczytajcie go na głos, urwijcie
w dowolnym miejscu. Rzućcie kośćmi. Zadaniem każdego z klubowiczów jest wymyślenie dalszej części historii na podstawie wylosowanego obrazka z kości. Skończcie po kilku rundach.
Ćwiczenie
W INNEJ KRAINIE
Na małych karteczkach (najlepiej w tym samym kolorze) wypiszcie
nazwy postaci literackich (na jednej karteczce – jeden bohater; ważne, żeby na każdej znajdowała się osoba z innej książki). Na karteczkach innego koloru wypiszcie tytuły książek (na jednej – jeden tytuł;
ważne, żeby były dość różnorodne gatunkowo). Każdy z uczestników losuje jednego bohatera i jeden tytuł. Zadaniem jest wymyślenie krótkiej historii, jak zachowałby się wylosowana postać w innej
powieści.
Ćwiczenie
KARTA KRYTYKA
Zastanówcie się, jakie aspekty są dla Was ważne przy czytaniu i dyskutowaniu o przeczytanych książkach (akcja, charakterystyka postaci, narracja, kompozycja, symbolika, motto itd.). Przemyślcie, jakimi kategoriami je oceniać? W jaki sposób je opisywać? Wypiszcie
słowa, które Wam przychodzą do głowy na dużym flipczarcie lub
tablicy. Wspólnie stwórzcie kartę krytyka, która będzie Wam służyć
przy dyskusjach o książkach podczas spotkań klubu.
2
Zob. Papierowa kostka do gry i opowieści, www.bit.ly/kostka-opowiesci,
[dostęp: 21.01.2021]; Storycubes – zrób to sam, www.bit.ly/story-cubes-zrob-to-sam,
[dostęp: 21.01.2021].
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Ćwiczenie
DEBATA
Wyłońcie z dyskutowanej lektury dość kontrowersyjną tezę. Podzielcie się na trzy drużyny. Zadaniem jednej strony jest obrona postawionej tezy, a drugiej - przedstawienie argumentów przeciwko.
Trzecia grupa to bezstronni obserwatorzy (mogą być to np. uczestnicy nieczytający), którzy po 15 minutach dyskusji i naradzie decydują, która drużyna ich przekonała do swojego stanowiska.
KLUB KROK PO KROKU
Utworzenie klubu czytelniczego
Nie skupiajcie się na dużej liczbie osób w klubie czytelniczym. Czasem nawet trzy osoby mogą bardzo prężnie działać. Istnieją także
kluby, które obejmują jeden oddział klasowy. Jeśli planujecie zaangażować całą klasę, upewnijcie się, że wszyscy czują się z tą decyzją dobrze i mają szansę na zgłoszenie niechęci uczestnictwa
w projekcie.
Klub czytelniczy może być również szansą spotkania uczniów
i uczennic z różnych klas i poziomów – dzięki temu młodsi będą
kontynuować pracę klubu, gdy starsi już ukończą szkołę, starsi z kolei będą mogli nauczyć „pierwszaków”, jak funkcjonuje klub. Dzięki
temu w grupie pracować będą dzieci z różnymi doświadczeniami
(szkolnymi, życiowymi), umiejętnościami i wiedzą. W mieszanej
grupie młodzież często bywa dla siebie nawzajem inspiracją, a starsi stają się autorytetami dla młodszych i odwrotnie – sami mogą
czerpać od młodszych kolegów i koleżanek. Wiadomo także, że
tworzenie grup mieszanych wiekowo lub międzyklasowych sprzyja
przeciwdziałaniu wykluczeniu i przemocy szkolnej – uczniowie nie
są anonimowi, mają przyjaciół i znajomych w różnych klasach, dzięki czemu czują się bezpieczniej.
Bądźcie też otwarci na nowe osoby w trakcie roku szkolnego. Może
ktoś będzie chciał do Was dołączyć? Zapytajcie wtedy o zdanie całego klubu czytelniczego.
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Klub czytelniczy w pigułce
Zespół gotowy
do działania

Nasza nazwa, nasze logo, lista członków
i członkiń, zasady obowiązujące w grupie,
kiedy i jak często grupa się spotyka.

Sprawdzamy
potrzeby –
spotkania
czytelnicze

Jaka grupa dzieci skorzysta z naszych spotkań? Jaka forma spotkań jest dla nich i dla
nas najlepsza?

Sprawdzamy
potrzeby – akcja
czytelnicza

W jaki sposób promowane jest czytelnictwo
w szkole? Na jakie problemy związane z czytelnictwem możemy odpowiedzieć? Jakie
potrzeby zgłaszają uczniowie i uczennice?

Sprawdzamy
potrzeby – nasz
klub

Czy i co chcemy wspólnie czytać? W jaki sposób dyskutujemy o książkach?

Podejmujemy
decyzje

Jakie są nasze główne cele i jak je chcemy
osiągnąć? Opracowujemy je na podstawie
naszych badań (trzy punkty „sprawdzamy”).

Szukamy
sojuszników

Jakiego wsparcia potrzebujemy? Kto nam
może pomóc?

Planujemy
działania

Krok po kroku – co, gdzie i kiedy. Na jakie
przeszkody możemy natrafić i jak je możemy
rozwiązać?

Działamy

Jak poradziliśmy sobie z trudnościami? Jakie
mamy sukcesy?

Podsumowujemy

Co nam się udało? Czego nowego dowiedzieliśmy się o sobie? Czego się nauczyliśmy? Co
zrobiliybyśy inaczej?

Świętujemy

Zasłużyliśmy!

PIERWSZE SPOTKANIA
Poniżej opisujemy to, co powinno się wydarzyć na pierwszych kilku
spotkaniach klubu.
Pierwsze spotkanie jest najistotniejsze z punktu widzenia Waszej
pracy jako klubu. To Wy je organizujecie, zapraszacie młodzież i tłumaczycie ideę klubu czytelniczego: grupy młodzieży, która dyskutuje o książkach (tych, które czyta dla przyjemności), studiuje książki
dla najmłodszych i na ich podstawie organizuje spotkania czytelnicze dla dzieci, organizuje większą akcję czytelniczą, zachęcającą do
czytania swoich rówieśników.
Jeśli lubicie „przełamywacze lodów”, to dobry moment, by z nich
skorzystać. Mogą to być proste, krótkie ćwiczenia na rozluźnienie,
ale jeśli widzicie taką potrzebę, pozwólcie sobie na przedłużenie
tej części. Ćwiczenia rozluźniające grupę dadzą jej sporą dawkę
pozytywnej energii, na fali której łatwiej im będzie się porozumieć.
Szukając inspiracji, możecie skorzystać z propozycji z tego bloga:
https://proszepani.com/integracja/
Co powinno się wydarzyć na pierwszych spotkaniach? Poza integracją grupy, początek pracy klubu wymaga stworzenia ram – kontraktu (zasad współpracy w klubie), określenia celów, pierwszych
przymiarek do stworzenia harmonogramu i podziału zadań – co,
oczywiście, wymaga więcej czasu.
Wspólnie określcie cele Waszego klubu czytelniczego:

• Co jest dla Was ważne?
• Co chcecie osiągnąć dla siebie?
• Co chcecie zrobić dla młodszych dzieci?
• Na jakiej zmianie Wam zależy?
Zarówno kontakt, jak i cele, powinny być spisane i widoczne przez
cały czas pracy klubu. Warto się do nich odwoływać w trudnych sytuacjach.
Po spisaniu celów, przeczytajcie je na głos i zastanówcie się nad
działaniami, które chcecie podjąć. Wypiszcie sobie wszystkie po-

mysły, które przychodzą Wam do głowy, próbując odpowiedzieć na
poniższe pytania:

• Jak chcecie, żeby wyglądały dyskusje nad przeczytanymi
książkami?
• Jakie książki chcecie czytać?
• Jak mają wyglądać spotkania, na których będziecie planować Wa-

sze działania?

• Komu będziecie czytać? Dlaczego właśnie tej grupie?
• Jak nawiążecie współpracę z tą grupą? Co już o niej wiecie?
• Jakie są potrzeby tej grupy? Co może być dla niej ciekawe?
• Gdzie będziecie prowadzić zajęcia? Jak ma wyglądać sala?
• Kiedy mają się odbywać spotkania czytelnicze? Jak często chcecie
się spotykać z grupą?

•

Jak będziecie się przygotowywać do spotkań? W czym czujecie
się dobrze: w prowadzeniu zajęć, obmyślaniu ich, szukaniu pomysłów na nowe książki?

•

Jak będziecie dokumentować Waszą pracę? Kto będzie fotografował? Kto będzie opisywał Wasze działania? Gdzie chcecie przechowywać informacje? Czy wolicie bardziej analogowo (np. zakładając księgę klubu czytelniczego), czy cyfrowo (za pośrednictwem
bloga, fanpage’a na Facebooku, zamieszczając zdjęcia na Instagramie lub na Picasie, zakładając wspólny folder na dysku Google lub
Dropboxie).

• Kiedy klub ma się spotykać? Jak będziecie się wymieniać informacjami? Jaki kontakt ze sobą preferujecie?
• Kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania?
• Co chcecie czytać? Jakie macie pomysły na lektury?
• Jaką akcję chcielibyście przygotować? Dla kogo? Gdzie i kiedy?
• Jak będziecie promować swoją akcję czytelniczą? Kogo zaprosicie
i w jaki sposób?

Na kolejnych spotkaniach grupa powinna opracować harmonogram, którego będzie się trzymać oraz podzielić się zadaniami.
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Upewnijcie się, że podział zadań jest sprawiedliwy i jednocześnie, że
każdy wybrał takie zadanie, z którym dobrze się czuje. Pamiętajcie
tylko, by nie planować zbyt wiele – Wasze plany muszą być realistyczne i możliwe do zrealizowania. Być może część pomysłów będziecie musieli odłożyć na kolejne edycje programu.
Dobrym pomysłem, aby usystematyzować Wasze działania i pozostać w bieżącym kontakcie, jest zsynchronizowanie kalendarzy (np.
w aplikacji Google Kalendarz albo Zoho Calendar – funkcja Group
Calendar, możecie też skorzystać z platform Teams lub Clasroom).
Pozwoli to całej grupie pamiętać o wspólnych zobowiązaniach,
a także ułatwi szybką komunikację. Spróbujcie sprecyzować na tym
etapie jak najwięcej działań, które macie zamiar podjąć (spotkania klubu, spotkania czytelnicze, przygotowanie materiałów, wybór
książek, propozycja ćwiczeń do scenariuszy) i określić ich wymiar
czasowy, a także ustalić, w jakim momencie mają one zostać wykonane. Pilnujcie tych terminów i rozliczajcie się z terminowego wykonywania działań.
WYCHODZIMY NA ZEWNĄTRZ,
CZYLI WSPÓŁPRACA Z INNYMI
Zastanówcie się, z jaką placówką w ramach klubu czytelniczego
moglibyście współpracować. Gdzie widzicie potencjalną potrzebę?
Nie szukajcie daleko, skupcie się na tym, co jest najbliżej Waszej
szkoły. Może w okolicy znajduje się przedszkole, dom dziecka, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek specjalny? Zastanówcie się nad
tym wspólnie z klubem, a potem skierujcie Wasze kroki do danej
placówki. Przedstawcie Waszą ideę, poszukajcie wspólnych potrzeb,
a potem zaplanujcie współpracę. Określcie dokładne zasady, czego
od siebie oczekujecie. Zbierzcie informacje o grupie, zweryfikujcie
harmonogram.
Dyrektor
Poinformujcie o Waszych planach dyrektora lub dyrektorkę szkoły,
w której działa klub. Może wesprze Was w działaniach i okaże pomoc przy nawiązywaniu kontaktu z inną placówką, w której moglibyście przeprowadzić działania?
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Biblioteka szkolna i biblioteka publiczna
Te miejsca powinny być Waszymi klubowymi „świątyniami”. Może
to właśnie w ich progach będziecie organizować spotkania? Nawiążcie kontakt z Waszym bibliotekarzem lub bibliotekarką.
Rada pedagogiczna
Postarajcie się, aby informacja o działalności Waszego klubu dotarła również do współpracujących z Wami nauczycieli i nauczycielek.
Może opowiedzą o Was innym uczniom i uczennicom, a może podpowiedzą, komu możecie czytać? Jeżeli macie w swojej placówce
oddziały wczesnoszkolne lub przedszkolne, porozmawiajcie z ich
opiekunami lub opiekunkami.
Samorząd uczniowski
Potraktujcie samorząd uczniowski jako Waszego partnera, który
może pomóc Wam w promocji klubu i zachęcić młodzież do wzięcia udziału w inicjatywie.

DZIAŁANIE
Proponujemy, aby Wasze działanie oprzeć na pięciu filarach:
1. cyklicznych spotkaniach klubu,
2. regularnych spotkaniach czytelniczych,
3. towarzyszeniu uczniom i uczennicom,
4. świętowaniu w formie akcji czytelniczej,
5. stałej ewaluacji działań.
Cykliczne spotkania klubu rozumiemy jako spotkania Waszego zespołu. Spotkania służą dyskusjom nad książkami, które przeczytaliście, ale także część z nich na przygotowanie spotkań czytelniczych
dla młodszych kolegów i koleżanek oraz organizację akcji czytelniczej.
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Regularne spotkania czytelnicze to zajęcia, które prowadzicie jako
cały klub z dziećmi w wybranej przez siebie instytucji (wspomnianych wcześniej: bibliotece publicznej, przedszkolu, domu dziecka
czy nawet w oddziałach wczesnoszkolnych w Waszej szkole). Organizując spotkanie czytelnicze, wybierzcie problem, który chcecie
poruszyć na zajęciach. Zróbcie literacki research książek dla odpowiedniej grupy wiekowej, które pasują tematycznie (może pomoże Wam opiekun biblioteki szkolnej lub publicznej, albo młodsze
rodzeństwo). Przeczytajcie znalezione pozycje, porozmawiajcie
o nich na spotkaniu klubu i wybierzcie tę, która najbardziej Wam
odpowiada. Dobierzcie fragmenty (jeśli książka okaże się za długa
na Wasze spotkanie), a także przygotujcie ćwiczenia, które zaktywizują uczestników, ale tematycznie związane są z czytaną powieścią.
Spiszcie to wszystko w formie scenariusza, spróbujcie przewidzieć,
ile czasu zajmie Wam poszczególna aktywność, podzielcie się zadaniami (kto jest za co odpowiedzialny, co przygotowuje, co prowadzi
podczas spotkania). Jeśli macie chęci możecie przećwiczyć Wasz
scenariusz!
Towarzyszenie uczniom i uczennicom rozumiemy jako zadanie nauczyciela lub nauczycielki. Oznacza motywowanie i wspieranie młodzieży w pracy w klubie czytelniczym. Polega na prowadzeniu rozmów indywidualnych z Waszymi klubowiczami i klubowiczkami na
korytarzu szkolnym, obserwacji ich rozwoju, zaangażowania, podnoszeniu na duchu w chwilach zwątpienia. Szukajcie także inspiracji (książkowych i ćwiczeń dla dzieci) i dzielcie się nimi z uczniami
i uczennicami, może właśnie one będą zachętą do wyjścia z chwilowego marazmu?
Stała ewaluacja to organizowanie ćwiczenia podsumowującego na
każdych zajęciach z dziećmi i krótkiego podsumowania po zakończonym spotkaniu czytelniczym. Ćwiczenie ma formę krótkiej aktywności w formie zabawy, aby dzieci mogły ocenić zajęcia (np. kładziecie trzy kartki z buźkami, na których znajdują się odpowiednio
następujące symbole: :), :/, :(, a następnie prosicie dzieci, aby stanęły przy tej buźce, która odpowiada temu, jak im się podobało na
zajęciach). Po zakończeniu zajęć czytelniczych zbierzcie się w pełnym składzie klubu i zapytajcie uczniów i uczennic, co się udało,
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a co się nie udało. Wspólnie poszukajcie przyczyn, zapiszcie wnioski
na przyszłość. Poszukajcie odpowiedzi na następujące pytania:

• Jak się czuliście, prowadząc zajęcia?
• Co Wam się udało?
• Jakie zachowania innych członków i członkiń klubu sprawiły, że

dobrze się Wam współpracowało?

• Co należałoby poprawić lub zmienić? Dlaczego?
• Co te zajęcia mówią o Was jako o klubie?
Pozwólcie, żeby każda osoba mogła się wypowiedzieć. Zadbajcie
o stworzenie dobrej atmosfery, która będzie sprzyjała szczerej i pogłębionej rozmowie. Nie oceniajcie siebie, tylko konkretne zachowania. Do zapisanych wniosków wróćcie na kolejnym spotkaniu
Waszego klubu.
PO WSZYSTKIM
Zachęcamy Was, aby ostatnie spotkanie klubu poświęcić na świętowanie i podziękowanie sobie w luźniejszej atmosferze. Zróbcie
to, na co macie ochotę i w czym będziecie się dobrze czuć. Pamiętajcie także o tym, żeby po skończonych działaniach podsumować
wszystko, co się wydarzyło do tej pory. Niezależnie od tego, czy planujecie kontynuować Wasz klub w przyszłym semestrze czy nie,
dobrze jest porozmawiać o tym, co wydarzyło się przez tych kilka
miesięcy. Zachęcamy, aby w ewaluacji wzięli udział zarówno uczniowie i uczennice, jak i nauczyciele i nauczycielki wspierający działania klubu. Spójrzcie na swoją pracę z różnych perspektyw, przypomnijcie sobie wrażenia dzieci, którym czytaliście. Pomogą Wam
w tym m.in. notatki z cząstkowych ewaluacji po każdych zajęciach.
Podsumowanie i ocenę Waszych działań dobrze jest przeprowadzić
w formie warsztatu, który umożliwi każdemu klubowiczowi i klubowiczce zabranie głosu, ocenę własnego zaangażowania, a także
udzielenie informacji zwrotnej pozostałym osobom. Doceńcie swój
wysiłek, podziękujcie sobie nawzajem.
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MOŻLIWE PROBLEMY W GRUPIE
Jeśli wcześniej nie prowadziliście projektów, wiedzcie, że będzie się
sporo działo i najpewniej grupa nie raz się pokłóci. Punktami zapalnymi może być wszystko – harmonogram, zachowanie poszczególnych osób, sposób realizacji. To się zdarza i nie ma na to jednego
dobrego rozwiązania. Pomocną może okazać się świadomość jak
przebiega proces grupowy podczas pracy projektem. Poniżej opisujemy poszczególne elementy tego procesu, jako krótką ściągawkę,
co może się wydarzyć i jak można wykorzystać dynamikę grupy do
integracji i wyprzedzania ewentualnych konfliktów. Proces opisany
jest w punktach, ale nie musi przebiegać “od linijki”, nie wszystkie
jego elementy muszą być tak samo widoczne. Zwłaszcza w trakcie
edukacji zdalnej trudno uchwycić zmiany nastrojów i potrzeb.
DZIAŁANIA KLUBU CZYTELNICZEGO
A PROCES GRUPOWY
Formowanie się grupy – na tym etapie zbiera się grupa, która będzie
tworzyć klub czytelniczy. Pierwsze spotkania dotyczą spraw organizacyjnych, ale przede wszystkim mają „przełamać lody” między
uczestnikami. Opiekun lub opiekunka grupy skupia się na działaniach integrujących, upewnia się także, że wszyscy rozumieją, jakie
są obowiązkowe zadania klubu czytelniczego (wolontariat czytelniczy na rzecz młodszych dzieci oraz akcja czytelnicza). To też moment, gdy ustalane są zasady współpracy. To jest też chwila, w której
część osób nie powie o swoich rzeczywistych potrzebach i planach
– nie znają się jeszcze za dobrze, nie chcą zniechęcać innych lub po
prostu się wstydzą.
Ścieranie się grupy – moment, w którym każdy chce zaznaczyć
swoje potrzeby i pomysły. Grupa musi zdecydować, w jakim stopniu chce się zaangażować w działania dodatkowe (czytanie dla siebie i rozmowy o książkach oraz przedstawienie pomysłu zmiany
w szkole). Opiekun lub opiekunka grupy pomaga rozwiązać trudne
sytuacje i ustalić wspólny plan działania, z którym wszyscy czują się
dobrze.
Normowanie się grupy – klub czytelniczy zaczyna funkcjonować, ma
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pomysły, powoli szykuje się do spotkań z młodszymi dziećmi. Osoby, które ośmieliły się w trakcie ścierania się grupy, mówią o swoich
rzeczywistych potrzebach. Warto w tym momencie zweryfikować
plany i harmonogram spotkań.
Działania – klub organizuje spotkania z młodszymi dziećmi (lub
w wersji zdalnej działania na ich rzecz). Organizuje też akcję czytelniczą. Opiekun czuwa nad harmonogramem wydarzeń, sprawdza,
czy każdy wie, co i kiedy ma robić.
Separacja – podsumowanie działań klubu czytelniczego, omówienie sukcesów i tego, co należałoby poprawić w kolejnych projektach. Świętowanie na zakończenie kilku miesięcy wspólnej pracy.
Opiekun lub opiekunka upewnia się, że każdy poczuł się doceniony
i wzmocniony oraz ma świadomość swoich mocnych stron. Separacja może dotyczyć też symbolicznego pożegnania się z grupą młodszych dzieci.
Na zakończenie:
Ćwiczenia wspierające klub czytelniczy w działaniach:
NASZE ZASOBY
Do zastosowania na początku pracy klubu czytelniczego.
Co jest potrzebne? Sporo kolorowych karteczek A5, długopisy, pudełeczka oznaczone imionami klubowiczów, flipchart, markery.
Każdy z klubowiczów otrzymuje tyle karteczek, ile uczestników
klubu. Ma za zadanie napisać na nich umiejętności, talenty, które
można wykorzystać w klubie czytelniczym (jedna karteczka = jedna osoba). Postarajcie się pomyśleć o dość nieoczywistych zdolnościach (np. łatwość występów publicznych, obsługa kamery, dobry
negocjator z nauczycielami). Po wypisaniu należy zostawić karteczki w pudełeczku oznaczonym imieniem danej osoby. Każdy ma
możliwość przeczytania na głos tego, co otrzymał i dodania tego,
czym on chciałby podzielić się z klubem – wypiszcie to na dużym flipcharcie. Zostanie stworzona mapa Waszych klubowych zasobów.
Patrząc na plakat, zastanówcie się, co możecie zrobić z tymi umiejętnościami, jak najlepiej wykorzystać Wasze talenty. Wypiszcie na
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drugim flipcharcie konkretne działania, które możecie wykonać
z Waszymi zasobami.
OD PORTU DO PORTU
Do zastosowania na początku pracy klubu czytelniczego – przy
opracowaniu harmonogramu.
Co jest potrzebne? Cienki sznurek lub grubsza nitka, klamerki (lub
spinacze biurowe), kilkanaście sztuk wyciętych z kolorowego papieru technicznego (lub kartonu, grubszej tektury) łodzi (nie za duże
tak, by zmieściły się na sznurku), 2 kartki papieru technicznego, flamastry.
Rozwieście sznurek w widocznym miejscu, najlepiej na całej szerokości sali. Na jednym końcu sznurka zapiszcie: port (tu wymyślcie
nazwę i dopiszcie dzisiejszą datę), a na drugim końcu: port (również
wymyślona nazwa i data końca działania klubu). Na wyciętych łodziach zapiszcie konkretne działania, które mają się wydarzyć lub
książki, o których chcielibyście rozmawiać. Lina pomiędzy portami symbolizuje oś czasu pracy klubu czytelniczego (czyli semestr).
Spróbujcie usytuować Wasze łodzie w odpowiednim czasie.
PRZYPINKI
Do zastosowania na każdym spotkaniu klubu czytelniczego.
Co jest potrzebne? Blok samoprzylepnych kartek (lub etykiety z klejem), flamastry.
Wytnijcie dość sporo nie za dużych kółek z samoprzylepnych kartek. Mają one służyć jako przypinki do bluzki z informacją, w jakim
nastroju dzisiaj pracujecie. Na wyciętych kółkach narysujcie następujące piktogramy: :), !, :/
:) jest informacją: jestem otwarty/otwarta na wszystkie propozycje;
! oznacza: proszę dziś o… (tu każdy z klubowiczów musi dopisać własną prośbę); :/ sygnalizuje: jestem tutaj, ale chcę dziś tylko słuchać.
Przed każdym spotkaniem klubu każdy z klubowiczów może przykleić sobie w widocznym miejscu kółko z daną informacją. Będzie
to sygnał dla wszystkich, jak odnosić się do danej osoby. Jeśli chce-
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cie, możecie wykorzystać ten system informacji na spotkaniach czytelniczych dla najmłodszych.
STOPKLATKA
Do zastosowania na każdym etapie pracy klubu czytelniczego –
szczególnie kiedy pojawią się trudności, konflikty, apatia.
Co jest potrzebne? Kartki papieru, długopisy.
Gdybyście mogli zrobić stopklatkę i obejrzeć, co dzieje się w Was
i w Waszym klubie… To ćwiczenie pomoże Wam spojrzeć z dystansem na sytuację w Waszym klubie oraz zastanowić się, czego oczekujecie i jak rozwiązać dany problem. Weźcie do ręki kartkę papieru,
na górze napiszcie dokładną datę (i godzinę), podzielcie arkusz na
pięć części.
Spójrzcie na sytuację w Waszym klubie (etap zaawansowania prac,
atmosferę, relacje, rozmowy) jak najbardziej obiektywnie. Co się
dzieje (lub co się nie dzieje)? Co widzicie? Co słyszycie? Zapiszcie
wszystkie swoje „suche” obserwacje w pierwszej części kartki.
Teraz zajrzyjcie w głąb siebie. Co o tym myślicie? Jak to oceniacie?
Zapiszcie to w drugim kawałku.
Trzeci fragment poświęćcie na zapisanie jak największej ilości
uczuć, emocji, które towarzyszą tej sytuacji. Możecie skorzystać
z przykładowej listy3.
Czas na zastanowienie się, czego oczekujecie w tej sytuacji od siebie samego i od innych członków grupy. Zapiszcie swoje przemyślenia w kolejnej części.
Ostatnią poświęćcie na wymyślenie konkretnych pomysłów, jak zrealizujecie swoje oczekiwania. Mają się tu znaleźć propozycje zmiany,
ale na tyle realne, że możecie je wcielić w życie :)

3
Lista uczuć i emocji, www.bit.ly/lista-uczuc1, [dostęp: 29.01.2021], Lista emocji, www.bit.ly/lista-uczuc2, [dostęp: 29.01.2021].
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Po skończonej pracy usiądźcie w kręgu tak, żeby dobrze się widzieć
i podzielcie się tym, jak widzicie, co myślicie, czujecie, czego oczekujecie i jak rozwiążecie daną sytuację.
CYTAT NA DZIŚ
Do zastosowania na każdym etapie pracy klubu czytelniczego – do
podniesienia motywacji.
Co jest potrzebne? Małe karteczki A5, długopisy, pudełko po butach,
materiały do ozdobienia pudełka (kolorowe kartki, naklejki, klej, taśma klejąca).
Wypiszcie z czytanych książek fragmenty, które dodają Wam otuchy, motywują do działania, poprawiają nastrój, rozśmieszają. Im
więcej, tym lepiej, mają one starczyć na całą pracę w klubie czytelniczym. Ozdóbcie specjalnie pudełko i wrzućcie do środka karteczki.
Kiedy widzicie, że nie idzie Wam współpraca lub któryś z klubowiczów ma gorszy nastrój, wylosujcie cytat i podarujcie mu!
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ROZDZIAŁ II

SPOTKANIA CZYTELNICZE
JAK PRZEPROWADZIĆ
SPOTKANIE CZYTELNICZE?
Przeprowadzenie spotkania czytelniczego dla grupy maluchów
może wydawać się nie lada wyzwaniem. Wystarczy jednak pamiętać o paru prostych kwestiach, aby młodych ludzi przygotować do
zorganizowania takiego wydarzenia. Pamiętajcie, że spotkanie czytelnicze to dużo więcej niż tylko czytanie. Książka staje się punktem
wyjścia do rozmów, nauki i zabawy dla najmłodszych. Przeczytajcie
wspólnie poniższe wskazówki, które pomogą Wam zorganizować
spotkanie.

JAK, DZIĘKI KLUBOWI CZYTELNICZEMU,
ROZWIJAĆ CZYTELNICTWO?
Spotkania uczniów zaangażowanych w organizację klubów czytelniczych to świetna okazja, aby rozwijać czytelnictwo nie tylko u najmłodszych, ale również wśród uczniów czytających.
Przygotowanie do zajęć dla najmłodszych powinno dawać szansę
na rozwój zainteresowań, zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy. Warto w czasie takich spotkań zastanowić się wspólnie, nie tylko nad tym, co jest ciekawe dla dzieci, którym czytamy, ale również
o tym, co interesuje młodzież. Jak zacząć rozmowę, żeby była ciekawa i jak zachęcić uczniów do wspólnych dyskusji?
O pisarzach książek dla dzieci, czyli jak wybierać
książki do klubu czytelniczego.

• Wasz klub już się rozkręcił, macie nazwę i miejsce spotkań, jak to

wykorzystać do rozmowy o literaturze? Najprostszym rozwiązaniem
jest sprawdzić, czy pisarze wierszy lub bajek dla dzieci nie pisali też
książek dla dorosłych czytelników? Może przy okazji porozmawiać
o twórczości Ewy Szelburg-Zarębiny, Janusza Korczaka, czy Juliana
Tuwima?
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• Innym kluczem może być tematyka. Czytacie dzieciom „Harry’ego

Pottera”? Pomyślcie jakie inne książki fantastyczne chcielibyście
sami poczytać i o nich porozmawiać?

• A może na najbliższym spotkaniu zajmiecie się uczuciami, czytając dzieciom “Uczucia Gucia”, “Czuje misie” lub “Co robią uczucia”.
Te książki w bardzo prosty i obrazowy sposób opowiadają o tym
czym są uczucia, jak się z nimi zmierzyć. Co nie oznacza, że starszym
czytelnikom pozycje o emocjach nie będą przydatne.
• Możecie też czytać palcem po mapie. Nie ma to jak literatura
skandynawska dla dzieci. Znajdziecie tam całe pokłady świetnych
pozycji dla najmłodszych, ale również dla trochę starszych czytelników. To nie znaczy, że nie ma pisarzy ze Szwecji, czy Danii, którzy
piszą ciekawe książki dla młodzieży i dorosłych. A może jednak japońska lub irlandzka?
• Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wasze lektury były zupełnie nie związane z tym, co czytacie dzieciom na prowadzonych
przez was zajęciach. Najważniejsze, żebyście faktycznie określili co
was interesuje i co chcecie czytać, tak żeby sprawiało to wam przyjemność.
Jak rozmawiać o książkach. Rozmowy we własnym
gronie i z maluchami.
Pytania otwarte
Jeśli rozmawiamy o książkach, zwłaszcza tych, które lubimy, czy
takie o których dużo wiemy, często w głowach mamy gotowe odpowiedzi i trudno nam czasem przyjąć inny punkt widzenia. Wysłuchać, dlaczego dana książka się komuś nie podoba, dlaczego
główny bohater jest inaczej postrzegany lub ktoś w odmienny sposób interpretuje zakończenie.
Warto zadawać pytania otwarte, takie, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi i które faktycznie mogą nas i innych zainteresować.
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Przykładowe pytanie otwarte dotyczącę książek:

• co czułeś/czułaś czytając ten tekst?
• jak rozumiesz zakończenie książki?
• co powodowało głównym bohaterem?
• z czym ci się kojarzyła ta historia?

OTWÓRZ SIĘ NA INNYCH
Jeśli chcecie w swoim klubie czytelniczym rozmawiać o książkach,
musicie chcieć usłyszeć, co każdy i każda z Was ma do powiedzenie.
Klub będzie żywy, tylko jeśli wasze dyskusje będą prawdziwe.
Spotkanie online
Organizując spotkania online:

•

Wybierzecie narzędzie online, które wszyscy znacie. Może wasza
szkoła używa już platformy np. Microsoft Teams lub Google Classroom do edukacji zdalnej?

•

Punktualność w czasie spotkań online jest dużo ważniejsza, niż
przy tych na żywo. Pilnujcie też, żeby skończyć zgodnie z wyznaczoną godziną.

•

Umówcie się wcześniej, czy chcecie używać kamer wideo, w jaki
sposób przekazujecie sobie głos, kto prowadzi spotkanie.

•

Warto przesłać wcześniej wszystkim uczestnikom program spotkania oraz ewentualnie materiały, które przydadzą się na spotkaniu. Jeśli istnieje wersja online do książki, o której będziecie mówić,
możecie również rozesłać do niej link.

•

Możecie spróbować skorzystać z narzędzi, które ułatwiają głosowania, wspólną tablicę, ale również takie, które urozmaicą wasze
spotkania. Spróbujcie zrobić kalambury online, zagrać w memory
lub coś wspólnie narysować.

• Pamiętajcie, aby dać możliwość wypowiedzenia się wszystkim
chętnym, starajcie się nikogo nie wywoływać na siłę, musicie być
przygotowani na niezręczną ciszę, ale również na dyskretne lecz stanowcze zachęcanie do kończenia poszczególnych wypowiedzi.
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ORGANIZACJA SPOTKANIA CZYTELNICZEGO
DLA NAJMŁODSZYCH
Wybór tematu spotkań
Temat spotkania musi być dobrze dobrany do zainteresowań młodzieży, a także potrzeb małych czytelników i czytelniczek. Postarajcie się zaplanować z góry tematy kilku spotkań.
Możecie

•

zorganizować spotkania wokół jednej postaci np. czarownicy,
smoka, misia;

• skupić się wokół motywu przewodniego – np. przyjaźń, morskie
opowieści;

• wybrać jedną historię, znaną legendę albo bohaterów czy bohaterki i przeczytać ją w różnych wersjach;
•

wybrać serię książeczek z tymi samymi bohaterami i bohaterkami, które opowiadają ich losy.
Miejsce spotkań
Dobrze jest poznać miejsce, w którym będziecie prowadzić zajęcia.
W miarę możliwości zobaczcie wcześniej salę. Pomyślcie, jak możecie tam wygodnie usiąść. Czy lepiej na krzesełkach, czy może na
dywanie lub poduszkach? Czy jest przestrzeń, żeby odbyły się ćwiczenia plastyczne, czy są stoliki? Czy jest wystarczająco dużo miejsca, żeby przeprowadzić ćwiczenia ruchowe? Podczas planowania
pamiętajcie również o swoim komforcie. Czy cała Wasza grupa się
zmieści? Czy będziecie mieli gdzie siedzieć? Czy będzie wystarczająco jasno, żeby czytać?
Możliwe jest też, że będziecie prowadzić spotkanie czytelnicze online.
Pamiętajcie:

• aby udostępnić link do spotkania wcześniej, jeżeli będziecie wykonywać np. prace plastyczne, dać również wcześniej znać, co dzieci

32

powinny mieć przygotowane;

•

wziąć pod uwagę długość spotkania (dla małych dzieci, nie powinno być dłuższe niż pół godziny);

• dać czas dzieciom, żeby się przywitały. Dobrze to zrobić w zorga-

nizowany sposób (np. pokażcie wszyscy do kamery swojego ulubionego misia i powiedzcie, jak ma na imię);

• wyciszać i włączać mikrofony dzieciom (jeżeli wasze narzędzie na
to pozwala).
Narzędzia, sprzęt
Pomyślcie, co będzie Wam potrzebne do poprowadzenia zajęć. Do
tego punktu warto wrócić po tym, jak stworzycie scenariusz spotkania. Pamiętajcie, że warto wcześniej sprawdzić, czy działa sprzęt.
Co może wam się przydać (w zależności od charakteru spotkania)?

• rzutnik – koniecznie sprawdźcie, czy jest również miejsce na ścianie, aby wyświetlić obraz z rzutnika;
• tablica, flipchart, flamastry;
• odtwarzacz CD;
• laptop z głośnikami;
• internet – trzeba wcześniej sprawdzić, czy placówka ma dostęp do

Wi-Fi, czy jest możliwość podłączenia kabla, czy też będziecie musieli skorzystać z własnego internetu.
Materiały

Oddzielną kategorią są materiały, z których będziecie korzystać:
kserokopie i wydruki – kolorowanki, zagadki, gry, zadania (w odpowiedniej dla grupy liczbie), materiały plastyczne, rekwizyty (np. piłki,
pionki i kostki do gry, zabawki). Te materiały również będą bardzo
zależne od tego, co będziecie robić na zajęciach. Pamiętajcie, aby
wszystko mieć wcześniej przygotowane i ułożone.
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Budżet
Do przeprowadzenia spotkania nie jest Wam potrzebny specjalny budżet i możecie je przygotować niemalże bezkosztowo. Jeżeli
jednak macie możliwość skorzystania z dodatkowych środków, to
dobrze zaplanujcie ich wydawanie. Możecie rozpisać z uczniami
i uczennicami całą kwotę na poszczególne spotkania i zastanowić
się, na co chcecie ją przeznaczyć.
Uczestnicy i uczestniczki zajęć
Poznajcie grupę, z którą będziecie prowadzić zajęcia.
Aby zapoznać się z grupą, możecie po prostu ją odwiedzić, poobserwować na zajęciach, chociaż takie spotkanie nie zawsze jest
konieczne. Wielu informacji może dostarczyć Wam wychowawca
lub wychowawczyni danej grupy. Dowiedzcie się, w jakim wieku są
dzieci i jak duża jest to grupa. Warto też podpytać o zainteresowania maluchów, o to, co już czytały, czy mają ulubione lektury, czy potrafią już same czytać, jak pracują w grupie itp.
Wybór książek
Dobrym źródłem informacji o nowościach czytelniczych jest wydawnictwo Ryms (http://ryms.pl) oraz blogi czytelnicze, ale najlepszych informacji na pewno udzieli Wam bibliotekarz lub bibliotekarka z Waszej szkoły. Dopytajcie, które książki są najbardziej lubiane,
ciekawe i wartościowe. Postarajcie się, aby książki, które wybierzecie, w jakimś stopniu interesowały również Was.
Czas

• Jak często będziecie prowadzić spotkania? Co tydzień, co dwa tygodnie, raz w miesiącu? Wyznaczcie w miarę stały dzień tygodnia,
w który będziecie przychodzić do dzieci. Cykliczna praca przyniesie
lepsze efekty niż skondensowanie wszystkich spotkań w jednym
tygodniu. Dzięki temu dzieci dłużej będą Was pamiętać i wejdą
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w głębszy proces edukacyjny. Poza tym będą czekać na każde spotkanie z Wami, szczególnie wtedy, gdy będą wcześniej wiedziały,
kiedy mogą się Was spodziewać.

• O której godzinie może odbyć się spotkanie? Ważne jest nie tylko

to, aby dzieci z grupy mogły wziąć w nim udział, ale również, żeby
Wam wszystkim pasował ten termin.

•

Jak długo będą trwały Wasze spotkania? Pamiętajcie, że dzieci
mogą się skupić przez ograniczony czas – w zależności od wieku
mniej więcej od 15 do 25 minut. Po każdym takim bloku trzeba zrobić chwilę przerwy np. na wspólną zabawę.

• Zaplanujcie też czas na przygotowanie zajęć. Na początek umówcie się na półgodzinne spotkania raz w tygodniu, podczas których
będziecie planować i rozdzielać zadania. Jeżeli jednak okaże się, że
to za krótko, wydłużycie czas spotkań.
Podział obowiązków
Ustalcie, kto będzie za co odpowiadał. Możecie zrobić tabelkę z rozpisanymi zadaniami. W internecie można znaleźć parę narzędzi,
które mogą to ułatwić: np. Trello czy Padlet. Pamiętajcie, aby na
liście uwzględnić osoby, które będą fotografować (nie zapomnijcie o konieczności zdobycia zgody od rodziców) i spisywały relacje
z działań. Pisząc scenariusz swoich zajęć, zaznaczcie również, kto
dokładnie będzie prowadził daną część spotkania. Postarajcie się,
aby każda osoba miała przypisane zadanie. Oczywiście nie wszyscy
muszą prowadzić zajęcia z dziećmi; niektórzy mogą czuć się lepiej,
przygotowując materiały czy sprzęt.
Prowadzenie warsztatów
Prowadząc warsztaty dla dzieci zwróćcie uwagę na to:

• aby wszyscy czuli się bezpiecznie i wygodnie. Jeśli dzieci was jeszcze nie znają przedstawcie się, zapytajcie jak się czują, rozsiądźcie
się, jeśli trzeba zachowajcie dystans;

•

czy wszyscy biorą udział w zajęciach, czy wszyscy rozumieją polecanie i wiedzą co się dzieje? czy ktoś nie potrzebuje dodatkowej
pomocy?
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• aby dać przestrzeń do wypowiedzi również tym osobom, które są
bardziej nieśmiałe;
• aby dzieci w trakcie zajęć miały szansę się poruszać, może pośpiewać lub porysować;

• aby dzieci nie mówiły na raz, kontrolujcie w miarę możliwości ha-

łas w czasie zajęć, możecie to ująć w kontrakcie na początku spotkania.
Ewaluacja
Spróbujcie po każdym spotkaniu czytelniczym podsumowywać
to, co się wydarzyło. Dzięki temu młodzież będzie mogła wyciągnąć wnioski z dotychczasowej pracy i wprowadzić ewentualne
modyfikacje.
Wspólnie zastanówcie się:

• Co sprawiło Wam największą przyjemność?
• Z czego jesteście najbardziej zadowoleni?
• Co Was najbardziej zaskoczyło?
• Co sprawiło Wam największą trudność?
• W jakim stopniu i w jaki sposób mieliście okazję wykorzystać swo-

je umiejętności i talenty?

• Co Wam się udało, a co chcielibyście poprawić?
• Wnioski dobrze jest spisać, tak aby nic nie umknęło (np. wykorzy-

stując aplikację Trello).
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SCENARIUSZ
Jak stworzyć scenariusz spotkania czytelniczego z młodszymi?
Zaplanowanie spotkania czytelniczego nie będzie bardzo trudne,
będzie jednak wymagało pewnego przygotowania. Jedną z ważniejszych rzeczy, o których musicie pamiętać, jest napisanie scenariusza spotkania.
Będzie on dla Was wskazówką, abyście nie musieli się w trakcie denerwować i przypomina sobie, co kto i kiedy miał zrobić lub powiedzieć. Pomoże on Wam też ułożyć spotkanie w jasną strukturę ze
wstępem, rozwinięciem i zakończeniem.
Co powinien zawierać scenariusz zajęć?
Istnieją pewne ogólne zasady prowadzenia warsztatów dzięki którym, uczestnikom zajęć będzie łatwiej przyswoić wiedzę i aktywnie
w nich uczestniczyć: spotkanie czytelnicze dla najmłodszych jest
właśnie takim warsztatem.

• Odnieście się na początku do tego, co grupa już wie lub umie, aby

budować ciekawość i motywację do dalszego uczenia się;

• Zacznijcie od tego co jest łatwiejsze, żeby przejść do tematów bardziej skomplikowanych;
•

Jeśli planujecie bardziej skomplikowane ćwiczenia lub zadania,
zademonstrujcie jak je wykonać;

• Etapy Waszego warsztatu muszą się ze sobą łączyć. To może być

jedna spójna historia (np. poszukiwanie skarbu), ale może być rozwijanie jednej umiejętności (np. tworzenie samolotów z papieru).
Ważne, żeby ćwiczenia nie były przypadkowe.
Cel, odbiorcy i metody
Przede wszystkim zastanów się, jakiej tematyki ma dotyczyć scenariusz i sformułujcie cel zajęć. Zacznij od celu ogólnego. Czyli takiego, który dotyczy całych zajęć, a może nawet cyklu spotkań. Przykładem takiego celu może być: zainteresowanie dzieci poezją.
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Potem warto dodać cele szczegółowe, które mogą dotyczyć umiejętności (konkretnych czynności, które będziecie wykonywać), wiedzy lub postaw (np. szacunek do starszych).
Użyjcie zróżnicowanych metod pracy. Jednak nie warto też przesadzić z nadmiarem skomplikowanych ćwiczeń i zadań. Spokojniejsze
zadania przeplatajcie ruchowymi, wykorzystajcie możliwość rozmowy, wykonania plac plastycznych czy inne formy zabawy.
Dostosujcie scenariusz do małych uczestników, zapiszcie koniecznie w swoim scenariuszu dla jakiej grupy kierujecie zajęcia, pamiętajcie też, aby wziąć pod uwagę, gdzie będę się odbywały zajęcia.
Czas trwania zajęć i poszczególnych elementów trzeba sprawdzić
zawczasu, koniecznie wpiszcie też szacowane przedziały czasowe
do poszczególnych części. Zakłada się, że rozkład czasu w scenariuszu powinien wyglądać: 10% czasu na wstęp, 80% czasu na część
główną i 10% czasu na zakończenie.
Po czym rozpoznam, że mój scenariusz jest dobry:

• ma jasno określony cel;
• ma jasno określoną grupę docelową;
• w scenariuszu jest czas na powitanie,
uczestników oraz na podsumowanie zajęć;

integrację lub rozruch

• zawiera różnorodne metody edukacyjne;
• pamiętałam/em o energizerach – czyli przerywnikach w czasie za-

jęć, które pozwolą dzieciom trochę się poruszać i rozluźnić;

• elementy warsztatu wynikają z siebie i się łączą;
• zmierzyłam/em, ile będzie trwała jego realizacja;
• sprawdziłam/em w jakiej sali będziesz prowadzić

materiałów i zaplecza będziesz potrzebować.
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zajęcia, jakich

Propozycja scenariusza spotkania czytelniczych
dla dzieci na żywo
Wstęp
Poniższy scenariusz jest zaledwie propozycją – możecie go dowolnie modyfikować lub tworzyć zupełnie własne.
Na końcu scenariuszy znajdziecie również zestaw ćwiczeń – zabaw
niezwiązanych bezpośrednio z tematyką zajęć. Wykorzystajcie je,
jeżeli dzieci zaczną tracić zainteresowanie lub będzie im się trudniej skupić. Jeżeli boicie się, że nie będziecie wiedzieć, kiedy zrobić
przerwę w czasie spotkania, poproście o pomoc np. wychowawcę
lub wychowawczynię grupy.
Tekst książki czytajcie dzieciom dość wolno (ale nie przesadzajcie,
żeby nie brzmiało śmiesznie), wyraźnie; zmieniajcie i modulujcie
głos. Możecie też wydawać odpowiednie odgłosy – jeżeli bohater
wchodzi po schodach, możecie robić „tup, tup”, a jeśli królik chrupie
marchew: „chrup, chrup”. Róbcie przerwy, patrzcie na dzieci, sprawdzajcie, czy rozumieją tekst. Koniecznie pokażcie też obrazki z książki. To często bardzo ważna część lektury.
W czasie pierwszych zajęć warto też ustalić z małymi czytelnikami
i czytelniczkami zasady, które będą Was obowiązywały w czasie zajęć. Możecie przygotować obrazki, które będą symbolizowały poszczególne zasady. Mogą się wśród nich znaleźć następujące propozycje:

• Mówimy pojedynczo.
• Uważnie słuchamy w czasie czytania.
• Dzielimy się materiałami plastycznymi i zabawkami.
• Jesteśmy dla siebie mili.
Zasady oczywiście możecie rozszerzyć, jeżeli dzieci będą miały jeszcze jakieś potrzeby lub np. stałe reguły obowiązujące w grupie.
Obrazki można rozwiesić na ścianie na początku pierwszych zajęć
i chwilę o nich z dziećmi porozmawiać. Warto zapytać, czy wszystko
jest jasne i czy dzieci nie chciałyby dodać jakiejś zasady.
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Scenariusz
Temat: Gdzie mieszkają dzikie stwory, czyli o domach i domkach
Czas: 60 minut (z możliwością rozszerzenia na kolejne zajęcia).
Liczba prowadzących: 5-10 osób
Liczba uczestników: 15-25
Wiek uczestników: 5-6 lat
Cele dla ucznia:

•

Dowiesz się, jak mogą mieszkać ludzie w różnych częściach
świata.

• Zdecydujesz, co podoba ci się w domach, a co ci przeszkadza.
• Wybudujesz własny dom dla wymyślonych przez Ciebie mieszkańców i mieszkanek.

• Cele dla nauczyciela i osób prowadzących zajęcia:
Uczestnik po zajęciach:

•

Potrafi nazwać domy różnego typu (mieszkanie w bloku, dom
jednorodzinny, tipi, iglo itp.)

• Opowiada, co podoba mu się w domach, a co mu przeszkadza.
• Samodzielnie wykleja i dekoruje dom dla wymyślonych przez sie-

bie mieszkańców i mieszkanek.

• Wyjaśnia, z czego mogą wynikać różnice w wyglądzie domów i co

sprawia, że dom jest komfortowy (tę część można przenieść na kolejne spotkania).
Metody pracy:
Zabawa ruchowa, pogadanka, praca z tekstem, praca plastyczna,
ewaluacja.
Materiały:

• kartki papieru i materiały plastyczne (klej, flamastry, kredki) dla
całej grupy;
•

kolorowe domki z papieru (po 5 sztuk dla każdej osoby, w tym 1
zielony i 1 czerwony) – wybierzcie jakiś łatwy do wycięcia kształt np.
stąd: http://www.clipartpanda.com/categories/home-clip-art-logo

• wycięte okna, drzwi, dachy, kominy, bryły domu – po jednym dla
każdej osoby;
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• ewentualnie ten sam zestaw materiałów tylko większy dla osoby
prowadzącej.
• książki, np.:

– Tam gdzie żyją dzikie stwory, Maurice Sendak, Warszawa 2014
– Domy Carson Ellis, Warszawa 2016
– Mój Dom Delphine Durand, Warszawa 2012
– D.O.M.E.K, Mizielińscy, Warszawa 2008
Przebieg zajęć:
Prowadzenie spotkania zostało rozpisane na pięć osób, jednak możecie przydzielić zadania większej i mniejszej liczbie osób. Nie traktujcie liczby prowadzących jako ograniczenia – jest ona ostatecznie
zależna od Was. Ważne, aby każda osoba czuła się odpowiedzialna
za jakieś zadanie i miała poczucie, że robi coś, w czym czuje się dobrze.
1. Posadźcie dzieci w kręgu i usiądźcie razem z nimi. Zachęcamy
Was, żeby usiąść między nimi. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, a chcecie żeby wyszło naturalnie i żeby dzieci nie czuły się nieswojo, możecie rozpocząć zajęcia od zabawy.
Propozycja zabawy: Wszyscy, którzy… (7-10 minut)
Prowadzący nr 1 zaczyna zabawę, mówiąc: wszyscy, którzy lubią zupę
pomidorową stają na środku koła. Dzieci i pozostali prowadzący wykonują polecenie. Reszta (czyli ci, którzy nie lubią zupy) nie rusza się
ze swoich miejsc. Pozostali prowadzący mówią polecenia: wszyscy,
którzy lubią liczyć, stają na jednej nodze; wszyscy, którzy lubią kolor
niebieski, klaszczą w dłonie; wszyscy, którzy umieją pływać, skaczą
jak żabki, wszyscy, którzy byli w zoo, kładą się na plecach, wszyscy,
którzy jedli w tym tygodniu makaron, robią 10 kroków do przodu;
wszyscy, którzy mają dobry humor, siadają w innym miejscu.
Na koniec można dodać: wszyscy, którzy chcą usłyszeć superciekawą historię, podnoszą rękę.
Powyższe stwierdzenia można modyfikować w zależności od grupy
i potrzeb. Ważne, żeby po każdym ćwiczeniu wszyscy usiedli w kręgu w dowolnym miejscu. W ten sposób dzieci w naturalny sposób
wymieszają się z prowadzącymi.
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2. Rozmowa 5 minut
Usiądźcie w kręgu. Aby wprowadzić dzieci w temat, porozmawiajcie z nimi o ich domach.
Zacznijcie od bardzo prostej zagadki rymowanki: Co to jest? Ma
okna, drzwi i ściany – tam właśnie mieszkamy? Najpewniej dzieci
szybko odpowiedzą, że dom (jeśli nie – podpowiedzcie).
Następnie wyjaśnijcie, że dzisiaj tematem spotkania będą domy.

Zapytajcie: jakie znacie typy domów? (dom jednorodzinny, bliźniak,
blok mieszkalny, apartament, chata itp.)

•

Gdzie można mieszkać? (Spodziewajcie się różnych odpowiedzi:
w ziemi, na łodzi, w mieszkaniu, w przyczepie, w lesie, w mieście, na
księżycu).

• Jakie są najdziwniejsze miejsca do mieszkania?
3. Czytanie 15 minut

Prowadzący wyjmują przygotowane wcześniej książki z zaznaczonymi fragmentami o domach (nie więcej niż sześć fragmentów,
opisów konkretnych domów, np. z zaproponowanych wcześniej
książek) – fragmenty powinny zawierać różnorodne opisy domów.
Pamiętajcie, aby pokazać dzieciom ilustracje z książek do odpowiednich fragmentów. Po każdym z nich zapytajcie dzieci, jak wyglądał dom, o którym właśnie czytały. Możecie zadawać też pytania
pomocnicze:

• Jakiego rozmiaru był dom?
• Jakiego był koloru?
• Z czego był zrobiony?
• Jak wyglądały jego okna i drzwi?
4. Głosowanie 5-10 minut
Prowadzący nr 2 rozkleja na ścianie lub rozkłada na podłodze obrazki domów z książek (kserokopie lub otwarte książki). Można także
dodać obrazki domków, których opisy nie znalazły się w wybranych
przez Was książkach, a które mogą być ciekawe (np. jurta, domek
na drzewie, domek na kurzej łapce, dom w bucie).
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Poproście, aby dzieci przeszły się po sali i dokładnie obejrzały obrazki. Przeprowadźcie głosowanie i wybierzcie dom, który najbardziej
Wam się podobał.
5. Prezentacja wyników 10 minut
Prowadzący liczą głosy i wybierają domek, który zdobył najwięcej
głosów. Pokażcie wszystkim wybrany domek. Zapytajcie:

• Co Wam się podoba albo nie podoba w tym domku?
• Kto chciałby mieszkać w takim domku? Dlaczego?
• Czyj to mógłby być domek?
• Kto i gdzie widział podobny domek na żywo?
Jeżeli jest to domek, do którego pasuje jakiś fragment z książki,
można jeszcze raz przeczytać dany fragment.
Dodatkowo warto zapytać dzieci (jeżeli robicie tylko jedno
spotkanie):

• Dlaczego domy są takie różne? Od czego to zależy? (Od temperatury, wielkości rodzin, sposobu życia, dostępnych materiałów, gustów itp.).
6. Zbudujemy dom 15-20 minut
Jeżeli jest taka możliwość, usiądźcie przy stolikach. Prowadzący pomaga dzieciom się usadzić, a w tym czasie druga osoba wyjmuje
i kładzie wyciętą wcześniej bryłę domu (mniej więcej wielkości A4
lub większym) i pyta dzieci, czy to jest dom.
Niezależnie od tego, czy dzieci odpowiedzą tak czy nie, zapytajcie,
czego jeszcze brakuje, aby był to dom. Dzieci wymieniają kolejne
elementy domu, które prowadzący ma ukryte, i za każdym razem,
kiedy wymienią jakiś element, wyciąga go i przykleja w odpowiednim miejscu: dach, komin, okna i drzwi.
Kiedy dom jest gotowy, dzieci dostają swoje zestawy do budowania
domków oraz flamastry lub kredki i zadanie, aby dorysować w swo-
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im domu mieszkańców i mieszkanki (np. w oknach), kwiatki, firanki,
może pieska albo kotka? Można to zrobić, prosząc dzieci, aby przy
użyciu kredek lub flamastrów zaczarowały ten obrazek i sprawiły,
że stanie się prawdziwym domem. Takim, w którym ktoś mieszka!
Dzieci najpierw naklejają w odpowiednich miejscach poszczególne
elementy, a potem rysują. Wszyscy prowadzący przysiadają się do
dzieci, pomagają im w razie potrzeby, pytają się o ich prace i pomysły.
Po zakończeniu pracy wszyscy siadają w kręgu i chętne dzieci mogą
opowiedzieć o swoich pracach. Można też z prac stworzyć “wioskę”
wieszając je obok siebie lub rozkładając na podłodze czy stole.
Pytania pomocnicze:

• Kto mieszka w Waszych domkach?
• Czy są tam jakieś zwierzątka? Jakie?
• Czy narysowaliście jakieś roślinki, kwiatki, drzewa przed domem?
• Co jeszcze znalazło się na Waszych rysunkach?
Na pożegnanie rozdajcie dzieciom po jeszcze jednym wyciętym małym domku w kolorze czerwonym i zielonym. Poproś, aby wrzuciły
do słoika domek czerwony, jeżeli zajęcia im się nie podobały, a zielony, jeżeli się podobały. Ważne! Najpierw wspólnie ustalcie, który
domek jest czerwony, a który zielony. Jeżeli macie wątpliwości, czy
dzieci będą wiedziały, który domek wrzucić, można dorysować dodatkowo uśmiechniętą i smutną buźkę.
Tematy, które można poruszyć podczas tego spotkania:
dom jako budynek i jako miejsce, w którym się mieszka i żyje (temat trochę poruszany na proponowanych zajęciach, tym bardziej
wart rozwinięcia):

• domy różnych zwierząt;
• nietypowe domy;
• podróże i powroty do domu;
• bezdomność.
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PROPOZYCJE SPOTKAŃ ONLINE
Spotkania online mogą być organizowane bezpośrednio lub pośrednio, w zależności od Waszych możliwości.
Jeśli macie możliwość spotkania się z grupą np. za pomocą platformy TEAMS:

•

Zaplanujcie krótsze spotkanie, im młodsze dziecko, tym trudniej
mu skupić uwagę.

• Zacznijcie od przedstawienia się i krótkiej zabawy przełamującej
lody.
•

Przeczytajcie wybraną książkę lub fragment książki. Możecie zachęcić dzieciaki do powtarzania po was, wydawania dźwięków ilustrujących treść.

• Zachęcajcie dzieci do zadawania pytań i sami je zadawajcie. Starajcie się zadawać pytania otwierające, wymagające dłuższej odpowiedzi np. dlaczego Ryjek chciał mieć tajemnicę? Możecie też zadawać pytania odwołujące się do doświadczeń np. Czy wy też, jak Olle,
boicie się wyrywania ruszających się zębów?
• Zakończcie czytanie krótką zabawą, możecie do tego wykorzystać
narzędzia internetowe, np. koło fortuny.

Jeśli nie macie możliwości spotkania się:
Zastanówcie się, co możecie przekazać dzieciakom. Stwórzcie własne materiały dla nich – audiobooka, książkę zwykłą lub pop-up,
kolorowanki lub zabawki. Nagrajcie na wideo pacynkowe przedstawienie lub wykorzystajcie teatrzyk kamishibai, jeśli jest dostępny
w Waszej szkole. Instrukcje jak wykonać tego typu działania znajdziecie na stronie programu PoczytajMy.
Ćwiczenie dodatkowe (rozgrzewki i zabawy w trakcie spotkania)
WYŚCIG
Dzieci siadają na piętach w kręgu blisko siebie. Prowadzący rozpoczyna „wyścig”, mówiąc: Bomba poszła w górę!. Następnie opisuje i pokazuje kolejne wydarzenia w czasie wyścigu, a uczestnicy
i uczestniczki go naśladują, np.:
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• Konie się rozpędzają – wszyscy klepią się szybko po udach.
• Most – dudnienie w klatkę piersiową.
• Mijamy kibiców – wiwaty.
• Mijamy drugi wyścig – hałasujemy i klepiemy się w uda.
• Błoto – klepiemy się po policzkach.
• Spotykamy sąsiadów – mówimy „dzień dobry”.
• Spotykamy wycieczkę szkolną – dzieci krzyczą „my chcemy

batonika”.

Ćwiczenie
STONOGA DLA MŁODSZYCH DZIECI
Dzieci idą gęsiego, każdy trzyma osobę z przodu za biodra. Wszyscy mają szeroko rozstawione nogi i w ten sposób maszerują, kołysząc się z boku na bok. Śpiewają lub rytmicznie recytują: „Idzie sobie stonoga/ Stonoga, stonoga/ Każda inna jej noga/Jej noga, bęc!”.
Po „bęc” wszyscy stają z szeroko rozstawionymi nogami, a ostatnia
osoba przechodzi pod nimi (lub się przeczołguje). Zabawę można
powtórzyć kilkukrotnie.

Ćwiczenie
ZABAWA W SIEĆ
Uczestnicy i uczestniczki dzielą się na dwa zespoły: jeden zespół
tworzy koło – to sieć, drugi to ryby. Ryby stają wewnątrz koła. Na
sygnał ryby starają się wydostać z sieci w najrozmaitszy sposób: próbują przeskoczyć przez splecione mocno ręce, przesunąć się pod
nimi jak przez oczka sieci, podpełznąć lub przerwać sieć. Po upływie określonego czasu prowadzący przerywa grę i liczy ryby, które
wydostały się z sieci. Następnie zarządza zamianę ról. Wygrywa ten
zespół, w którym w momencie przerwania gry więcej ryb znalazło
się poza siecią. Uwaga! Prowadzący pilnują, aby przy próbach wydostania się z sieci używano jedynie dozwolonych sposobów.
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ROZDZIAŁ III

CZYTAMY I DZIAŁAMY, CZYLI LOKALNA
AKCJA CZYTELNICZA
Akcja czytelnicza w Waszej szkole i okolicy, do której w ramach PoczytajMY zapraszamy Was, to wiele bezpośrednich korzyści dla lokalnej społeczności i młodych organizatorów i organizatorek. Jak ją
przeprowadzić z sukcesem? Poczytajcie poniżej!
CZYM JEST AKCJA CZYTELNICZA
I JAKIE DAJE EFEKTY?
Akcja czytelnicza stanowi część zadań, które organizujecie w ramach działalności klubu, podobnie jak spotkania czytelnicze dla
najmłodszych. Akcja jest wydarzeniem organizowanym przez zespół młodych ludzi pod kierunkiem nauczyciela lub nauczycielki,
odbywającym się w ustalonym wcześniej terminie w przestrzeni
szkoły lub w okolicy, np. w centralnym punkcie miejscowości. Akcja
ma na celu promocję czytelnictwa i może być skierowana zarówno
do uczniów i uczennic danej szkoły, jak i szerzej – do lokalnej społeczności.
Kryteria dobrej akcji czytelniczej
Opracowując spotkania czytelnicze dla najmłodszych, pamiętajcie,
aby kilka spotkań w klubie poświęcić na zaplanowanie akcji czytelniczej. Jest to większe przedsięwzięcie, dlatego warto jak najbardziej szczegółowo zaplanować poszczególne jego elementy. Dla
powodzenia akcji ważne jest:

• właściwe zaplanowanie swojej pracy i pracy zespołu (o tym więcej
w kolejnej części);

• wyznaczenie konkretnego i jak najbardziej odpowiedniego czasu
i miejsca wydarzenia;
•

określenie potrzeb odbiorców i odbiorczyń Waszych działań (np.
innych uczniów i uczennic ze szkoły) i uwzględnienie ich przy planowaniu akcji;

•

jak najszersze włączenie do akcji lokalnej społeczności, by jej
udział był aktywny i twórczy, a przez to angażujący i skuteczny.
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Liczy się pomysł na konkretne działanie, który wyrasta z zainteresowań uczniów i uczennic oraz chęci zrobienia czegoś dla swojego
otoczenia – z pożytkiem dla innych, ale i z myślą o własnej frajdzie
i satysfakcji.
Lokalna akcja czytelnicza realizowana przez uczniów i uczennice
wpisuje się w wymagania ogólne nowej podstawy programowej
dla szkoły podstawowej – zarówno dotyczące ważnej roli czytania
w rozwoju młodych ludzi, jak i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej.
Skala i charakter akcji mogą być różne – od wydarzenia wewnątrzszkolnego, np. polecania sobie ulubionych lektur czy zachęcania
do korzystania z zasobów biblioteki, po wyjście poza szkołę i akcję
w wybranym punkcie Waszej miejscowości z udziałem mieszkańców i mieszkanek oraz władz lokalnych (np. wspólne czytanie dzieł
polskiej klasyki literackiej).
Akcja może być całkowicie osobną propozycją kulturalną w kalendarzu lokalnych wydarzeń albo odbywać się jako część większej imprezy, np. dorocznego święta Waszej miejscowości.
Niezależnie od formy Waszych działań, zorganizowanie akcji czytelniczej otwiera przed klubem nowe możliwości. Każda z opcji daje
wiele korzyści edukacyjnych i społecznych zarówno osobom zaangażowanym organizacyjnie, jak i odbiorcom i odbiorczyniom wydarzenia.
Co daje klubowi zorganizowanie lokalnej akcji czytelniczej?
Buduje i wzmacnia relacje klubu i całej szkoły ze społecznością lokalną – rodzicami i sąsiadami; pomaga zbudować nieformalne relacje sąsiedzkie; dzięki wyjściu z akcją na zewnątrz uczniowie i uczennice otrzymają możliwość zrobienia wspólnie czegoś dla lokalnej
społeczności; szkoła zyskuje wizerunek miejsca aktywnego i zainteresowanego działaniem na rzecz otoczenia.
Wspólna, uznana przez wszystkich członków i członkinie zespołu
idea, że warto propagować czytelnictwo, integruje uczniów i uczen-
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nice, pomaga w rozwijaniu współpracy, sprawia, że łatwiej im przełożyć chęci i pomysły na konkretne działania.
Publiczny charakter akcji czytelniczej rozwija umiejętności skutecznej komunikacji młodzieży i uczy zachowania w sytuacjach publicznych, a efekt końcowy daje jej poczucie sprawstwa i mocy.
Wszystkim zaangażowanym osobom stwarza możliwość wspólnego, aktywnego, twórczego uczestniczenia w kulturze, buduje przestrzeń do wymiany myśli i wiedzy, do spotkań, rozmów, dyskusji
o ważnych lekturach i wartościach.
Może być doskonałą okazją do nawiązania i rozwijania współpracy
szkoły z lokalnymi instytucjami, firmami, organizacjami, co stworzy
szansę na włączenie się nowych osób w Wasze działania i zaowocuje wsparciem w przyszłości.
JAK DOBRZE ZORGANIZOWAĆ
AKCJĘ CZYTELNICZĄ?
Zorganizowanie akcji planujcie zgodnie z Waszym harmonogramem. Spotkajcie się z całym klubem i ustalcie krok po kroku, co należy zrobić i w jakiej kolejności.

• Podczas przygotowań warto się zastanowić, do kogo dokładnie kierowane są działania – w ten sposób określicie grupę docelową. Czy to mają być Wasi rówieśnicy ze szkoły? Rodzice uczniów
i uczennic z najmłodszych klas? Nauczyciele i nauczycielki? Sąsiedzi mieszkający niedaleko szkoły?
• Wybierzcie temat. Akcja czytelnicza stanowi ukoronowanie całej
działalności Waszego klubu. Postarajcie się przygotować taką akcję,
w której sami chcielibyście wziąć udział.
Ważne, by z wybranym tematem Waszej akcji identyfikowały się
wszystkie osoby zaangażowane w pracę klubu. Niech temat będzie
także dla Was ciekawy; w tym celu rozważcie propozycje wszystkich
członków i członkiń zespołu. Ostateczną decyzję, jaką akcję zrealizujecie, możecie podjąć poprzez dyskusję i ostateczne porozumienie
lub poprzez głosowanie (jawne albo tajne).
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• Następnie stwórzcie harmonogram akcji czytelniczej i oszacujcie,
ile czasu potrzeba na każde z pojedynczych działań prowadzących
do finału.

•

Określcie, jakie zasoby będą potrzebne do realizacji poszczególnych zadań i całej akcji. Ustalcie, jak członkowie i członkinie zespołu
podzielą się poszczególnymi zadaniami i rolami. Tak jak w przypadku spotkań czytelniczych zadbajcie o jak najbardziej konkretny opis
poszczególnych zadań oraz przypisanie ich odpowiednim osobom
zgodnie z ich kompetencjami i zainteresowaniami.

• Zastanówcie się także nad następującymi kwestiami:
• Jak ma wyglądać sam dzień akcji? Co Wam jest potrzeb-

ne? Gdzie przeprowadzicie akcję? Kogo należy powiadomić
o tym? Jak przygotujecie to miejsce?

• Kto się zajmie promocją akcji? Kto zgromadzi materiały?
Kto będzie fotografował, a kto filmował?

• Kto napisze scenariusz wydarzenia – co krok po kroku ma
się w tym dniu wydarzyć? Kto poprowadzi akcję?

• Kto zaprosi gości?

Inspiracje, czyli pomysły na akcje czytelnicze w Waszej szkole
(i poza nią)
Pomysłów na lokalne działania promujące czytelnictwo oczywiście
może być wiele, ogranicza Was tylko wyobraźnia i warunki szkolne.
Można zacząć od naprawdę małych, ale twórczych działań, które zostaną zauważone i wywołają w odbiorcach i odbiorczyniach zaciekawienie, pozytywne skojarzenia i przekonanie, że czytanie książek
jest czymś atrakcyjnym również dla młodych ludzi.
Inspiracje:

• Maraton czytelniczy – w wybranym dniu czytanie przez szkolny
radiowęzeł fragmentów wciągającej powieści. Uczniowie i uczennice mogą czytać na zmianę, co pozwoli zaangażować większą liczbę
osób.
•

Happening – artystyczne wydarzenie z książkami w roli głównej,
według opracowanego scenariusza. Można je zorganizować w szko-

52

le lub w przestrzeni publicznej, np. na rynku, głównym placu, w parku, na boisku, na dworcu czy w innych uczęszczanych miejscach
Waszej miejscowości.

•

Scenki literackie – przygotowanie i odgrywanie scenek z lektur
w bibliotece lub na korytarzu. Mogą to być np. uwspółcześnione
wersje klasyki (jako inspirację polecamy scenki sienkiewiczowskie:
https://nocbibliotek.org/scenki-sienkiewiczowskie), a także rejestracja i publikacja krótkich filmów w internecie.

• Podchody (czy ich nowa wersja – „questing”) – gra terenowa po
miejscowości z zadaniami literackimi po drodze, np. szlakiem ulubionego bohatera czy autorki albo odnajdywanie ukrytych książek
dzięki podpowiedziom literackim. Jak zorganizować grę miejską,
możecie przeczytać w publikacji CEO – Rozegraj okolicę! Warszawa
2015: http://bit.ly/2zc6PoW
• Warsztat z projektowania nowych okładek ulubionych książek,
tworzenie projektów ekslibrisów.
• Jako bogate źródło inspiracji polecamy także „Półkę z pomysłami”
na stronie akcji Noc Bibliotek – znajdziecie tu ponad 100 propozycji działań promujących czytanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
https://nocbibliotek.org/polka-z-pomyslami
•

Bookcrossing, czyli wymiana książek w szkole – Bookcrossing,
czyli „uwalnianie” i wymiana przeczytanych książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych (np. w pociągach, na parkowych ławkach czy na specjalnych „bookcrossingowych” półkach),
to międzynarodowa akcja społeczna popularyzująca czytelnictwo,
a dla Was prosty sposób na działanie, które możecie zorganizować
zarówno w przestrzeni szkoły, jak i poza nią. Książki można pożyczyć
i poczytać „na miejscu”, na okolicznej ławce albo zabrać do domu
i puścić w dalszy obieg po lekturze.

• Lektury pokoleniowe – Co czytali, kiedy byli w wieku szkolnym rodzice, dziadkowie, nauczycielki i nauczyciele? Po które z tych lektur
chętnie sięgają młodzi ludzie również dziś i co sprawia, że książki
te przetrwały próbę czasu? Czy klasyka literacka jest wciąż czytana
przez młode pokolenie? Co znajdowało się w kanonie lektur kiedyś,
a jakie pozycje znajdują się dzisiaj i dlaczego? Warto na ten temat
zorganizować dyskusję, a może nawet debatę szkolną lub publicz-
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ną – z udziałem sąsiadów, rodziców, dziadków i oczywiście uczniów
i uczennic. Można też nagrać filmy z wywiadami.
Pomysły na akcje czytelnicze online
SOUNDTRACK POWIEŚCIOWY
Wybierzcie kilka książek, które chcielibyście polecić swoim rówieśnikom. Zastanówcie się, które piosenki, utwory muzyczne kojarzą
Wam się z nimi. Waszym zadaniem jest stworzenie playlisty (np. na
Spotify czy Soundcloud) i ciekawe jej zatytułowanie. Ważne jest,
żeby utwory nawiązywały do powieści, a także, żebyście umieścili
w widocznym miejscu informację (może krótką recenzję) dotyczącą
danej książki. Pomyślcie, jak najlepiej rozpromować playlistę wśród
rówieśników.
BOOKRECS
Co raz większą popularnością cieszą się książkowe recenzje („bookrecommendation”, „bookrecs”, „booktiktoks”). Polegają one na
stworzeniu kilkudziesięciosekundowego filmiku, który prezentuje książkę: pokazanie okładki, zaznaczonych cytatów, słów-kluczy,
które opisują książkę i wrażenia po lekturze. Po inspirację możecie
zajrzeć tutaj: www.bit.ly/booktiktok_pinterest lub wyszukać więcej
w internecie, używając hashtagów „bookrecs”, „booktok”, „bookstagram”, „books”. Może stworzenie takiej wirtualnej filmowej recenzji
będzie dla Was pomysłem na akcję online? Jeżeli tak, odpowiedzcie
na poniższe pytania:

• Do kogo kierujecie swoją akcję?
• Jaki ma ona cel? Co chcecie przez nią osiągnąć?
• Jak zobaczycie, czy cel został osiągnięty?
• Czy będzie to akcja jednorazowa, czy filmiki będą się pojawiać regularnie?

• Jakie książki chcecie polecić?
• Jak je przedstawicie na filmiku?
• Jaki podkład muzyczny wybierzecie? Pamiętajcie o prawach autorskich.
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• Jakiego sprzętu będziecie potrzebować? (aparat, kamera, smartfon)

• Z jakiej strony lub aplikacji skorzystacie?
• Jak opiszecie akcję? Jakich hashtagów użyjecie?
• W jaki sposób inni dowiedzą się o Waszej akcji? Jak ją będziecie
promować?

• W jaki sposób zachęcicie rówieśników do nakręcenia podobnych
filmików?
COLLAGE – KONKURS
Wybierzcie książki, które chcielibyście polecić swoim rówieśnikom,
ale które są raczej im znane (ich zadaniem będzie odgadnięcie,
o jaką książkę chodzi). Zastanówcie się, jakie kadry zdjęciowe najlepiej opiszą te pozycje:

• Co ma na nich się znajdować?
• Co mają przedstawiać?
• Czy mają to być bardziej fotografie pozowane, czy martwa natura,

lub spontaniczne zdjęcia?

• Jakiego rodzaju sprzęt jest wam potrzebny?
Do każdej książki wybierzcie 6-9 ujęć. Przemyślcie kadry i udajcie
się w teren, żeby wykonać fotografie. Za pomocą darmowych programów (np. Canva, Photoscape, GIMP, Collagelt) stwórzcie kolaż.
Udostępnijcie kolaże z prośbą, aby rówieśnicy zgadywali, do jakiej
książki się one odnoszą. Przemyślcie: na jakim portalu umieścicie
kolaże i w jaki sposób uczestnicy mają wysyłać poprawne odpowiedzi? Zastanówcie się również, jak nagrodzicie kolegów i koleżanki
za poprawne odpowiedzi.
KSIĄŻKOWA POMOCNA DŁOŃ
Może Wasi koledzy i koleżanki mają problemy z czytaniem lektur
szkolnych na czas? Przyjdźcie im z pomocą! Zaproście ich na wspólne czytanie online książek za pomocą komunikatorów, których używacie w szkole do codziennej pracy. Wybierzcie pozycję, oszacujcie,
ile czasu potrzebujecie do przeczytania jej na głos. Czy przeczytacie
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wszystko jednego dnia, czy podzielicie lekturę na części (wtedy warto spotykać się ze zwiększoną częstotliwością o jednej ustalonej godzinie). Podajcie dokładny namiar do wirtualnego pokoju, aby inni
mogli dołączyć. Jeżeli Wasza akcja odniesie sukces, zastanówcie się,
czy po lekturach obowiązkowych nie zaproponować jakiejś innej
pozycji, która spodobałaby się rówieśnikom?
Alternatywnym rozwiązaniem dla tej akcji jest nagranie audiobooków. Nie potrzebujecie wtedy spotkań online w trybie rzeczywistym z czytelnikami. Warto się jednak zastanowić, w jaki sposób będziecie udostępniać Wasze nagrania (jaka platforma pozwoli Wam
udostępnić takie pliki).
Promocja akcji. Jak nagłośnić wydarzenie?
Pamiętajcie, by swoje wydarzenie dokumentować – tekstowo, fotograficznie, filmowo. Dzięki temu Wasza akcja będzie żyła dłużej,
a grono jej odbiorców i odbiorczyń znacznie się powiększy. Warto
opisywać, rejestrować i umieszczać relacje w internecie również
przez cały okres przygotowań, aby tworzyć atmosferę wyczekiwania
na finał.
Co można i warto zrobić, by o akcji dowiedziało się jak najwięcej
osób? Jak zachęcić społeczność szkolną i lokalną do licznego i aktywnego włączenia się w nią?
Zastanówcie się nad wybraną grupą docelową. Kto powinien wiedzieć o akcji i jak może z niej skorzystać? Czy będzie to cała społeczność szkolna? A może maluchy – najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki Waszej miejscowości? Ważne, by do tej grupy dopasować formę
i język materiałów.
Najpopularniejsze formy promocji to:

• plakaty (rozwieszane w szkole i w ważnych punktach Waszej miejscowości);

• ulotki (np. w formie zakładek do książek, rozdawane na korytarzach szkolnych, ulicach, w urzędach czy w sklepach);
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• strona internetowa;
• fanpage i wydarzenie w portalach społecznościowych;
• informacje w lokalnych i szkolnych mediach.
Materiały promocyjne powinny zawierać:

• nazwę akcji;
• nośne, pomysłowe hasło zachęcające do udziału;
• logo akcji lub obraz, zdjęcie, które ją identyfikuje;
• logo instytucji, które prowadzą program PoczytajMY

(Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności);

• dokładną datę, godzinę i miejsce wydarzenia;
• kontakt (adres strony, e-mail, telefon) do organizatorów, czyli do

Was.

Ważne jest, by we wszelkich materiałach było wyraźnie zaznaczone,
jakie korzyści odniosą uczestnicy i uczestniczki Waszego wydarzenia. Czego się dowiedzą? Z czego będą mogli skorzystać?
Każdy komunikat promocyjny powinien kończyć się zaproszeniem
do aktywności, np.: „Przyjdźcie”, „Dołączcie” – oczywiście z uwzględnieniem kontekstu i odbiorcy, do jakiego się zwracamy. Pamiętajcie, by do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów czy osób,
których nie znacie bezpośrednio, zwracać się w bardziej formalny
sposób.
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ROZDZIAŁ IV

ZRÓBMY KROK DALEJ – ZMIEŃ SZKOŁĘ
POD HASŁEM „CZYTANIE TO PRZYJEMNOŚĆ”
Jeśli macie chęci i możliwości, zapraszamy do dodatkowego działania – objęcia szkoły patronatem programu PoczytajMy. Działanie to
wymaga zaangażowania dyrekcji i rady pedagogicznej.
Do czego dążymy
Do trwałej zmiany w szkole, upowszechniającej czytelnictwo. Zmiana powinna obejmować jedną z następujących propozycji:

•

Wprowadzenie czytania bostońskiego do planu pracy szkoły lub
części oddziałów szkolnych.

• Wyodrębnienie w przestrzeni szkolnej, poza biblioteką, miejsc do

swobodnego czytania.

•

Stworzenie podręcznych biblioteczek w klasach i/lub na szkolnych korytarzach.

• Stworzenie regularnie działających klubów książki, do których
może należeć każdy (także osoby, które nie zajmują się wolontariatem czytelniczym w ramach programu PoczytajMy).

• Przeprowadzenie spotkań dla rodziców jak wspierać czytelnictwo w domu oraz udokumentowane trwałe angażowanie rodziców
w promocję czytelnictwa w szkolnych projektach.
Co oferujemy

•

certyfikat „Czytanie to przyjemność” pod patronatem programu
PoczytajMy;

• opiekę mentora przez 5 miesięcy przeprowadzania zmiany;
• wsparcie merytoryczne dotyczące promocji czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży.

Jak przeprowadzić trwałą zmianę?
Dlaczego warto:
Cóż, statystyki polskiego czytelnictwa mówią same za siebie. Zmiany które proponujemy zostały oparte na sprawdzających się rozwiązaniach ze szkół w Lukseburgu, Finlandii i innych krajów. To kraje,
które poza wysokim wskaźnikiem czytelnictwa w ogóle, mogą po-
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szczycić się tym, że ich uczniowie i uczennice doskonale wypadają
w ogólnoeuropejskich testach, badających czytanie ze zrozumieniem. Jednocześnie wszelkie badania mówią, że kwarantanna na
świecie przyczyniła się do wzrostu czytelnictwa ogółem i jest to moment, w którym tę rzadką dobrą passę książek warto wykorzystać.
Jak działać?

• Przede wszystkim patronat PoczytajMy wymaga wyjścia poza
klub czytelniczy. Muszą być na to gotowe także inne osoby – dyrekcja, bibliotekarze i bibliotekarki, nauczyciel i nauczycielki. To nie jest
zmiana w szkole, którą może przeprowadzić jedna osoba. Zacznijcie
działać.
•

Skontaktujcie się z nami (poczytajmy@ceo.org.pl) – pomożemy
Wam określić cel i znaleźć odpowiednie rozwiązania.

•

Określcie potrzeby – które z rozwiązań najlepiej sprawdzi się
w Waszej szkole? Zapytajcie uczniów i uczennice, to oni są głównymi beneficjentami zmiany.

• Sprawdźcie możliwości – lokalowe, finansowe, związane z przepi-

sami bhp. Możliwe jest zakładanie miejsc do czytania i klasowych
bibliotek, jednak kwestie te mogą wymagać konsultacji dot. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych.

•

Zaangażujcie uczniów i rodziców – największym sukcesem jest
sprawienie, że mają poczucie sprawczości i są zaangażowani emocjonalnie w sprawę.

• Zajmijcie się lękami i trudnościami – początek takiej zmiany to
wiele “nie-da-się” i “nie-warto”. Te lęki będą wracać. W gruncie rzeczy jednak nie mamy zbyt wiele do stracenia, czytelnictwo w Polsce
nie jest nawet na przeciętnym poziomie i samo raczej nie wzrośnie.
Szkoła jest jednym z niewielu miejsc, które mogą to zmienić.
•

Działajcie – postaramy się Was wesprzeć na każdym etapie Waszej pracy.

• Pokażcie się jako liderzy – bo nimi jesteście. Innowacje, jakie chcecie wprowadzić, są standardem w wielu szkołach na świecie, ale
w Polsce bywają rzadkością.

• Stawiajcie małe kroki – jeśli nie jesteście gotowi na wprowadzenie
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dużej zmiany w szkole, zróbcie małą. I kolejną. Przystąpcie do patronatu w kolejnych edycjach.

• A przede wszystkim – czytajcie. Sami, z dziećmi i dla dzieci. Książki
potrafią zmienić świat.

Jesteśmy z Wami!
Zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej

