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DOBRE PRAKTYKI

Jak ożywiać teksty literackie, by grupa 
dzieci z uważnością podążała za nauczy-
cielem drukowaną ścieżką?

Co zrobić, by czytanie - słuchanie było 
dla dzieci przeżyciem, zabawą i refleksją, 
a nie prezentacją utworu zakończona za-
mkniętymi pytaniami do tekstu na przy-
kład typu: kto był głównym bohaterem?

Tekst literacki jest podstawowym narzę-
dziem w pracy nauczyciela w przedszkolu           
i w edukacji wczesnoszkolnej. To na pod-
stawie opowiadania, wiersza, piosenki, 
zagadki czy lektury, buduje się cały dzień 
edukacyjny. 

Współczesna grupa dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym doma-
ga się specjalnego traktowania. To dzieci 
żyjące w świecie obrazów i niezliczonej 
ilości informacji podawanej wszystkimi 
dostępnymi kanałami. To dzieci odbierają-
ce świat wszystkimi zmysłami, posiadające 
ogromną potrzebę fizjologicznego ruchu. 

Jak pogodzić potrzebę pojedynczego 
dziecka z oczekiwaniami całej grupy? Jak 
rozwiązywać sytuacje nietypowe, trudne, 
konfliktowe? Jak rozmawiać z dziećmi     
o wartościach?

Chcę zaproponować nowe spojrzenie na 
wiersze, opowiadania i książki dla dzieci. 
To nowe podejście nazywam „czytaniem 
wrażeniowym”, co oznacza, że tak aranżuję 
spotkanie z książką, by pozostawiło w dzie-
ciach pozytywny ślad, dobre wrażenie. 

Czym różni się czytanie wrażeniowe 
od tradycyjnego zapoznania dzieci z teks-
tem? O tym, w jaki sposób przeczytać 
tekst z dziećmi, myślę przed otworzeniem 
książki. Zaczynam wyobrażać sobie, jak 

inaczej może wyglądać sala przedszkolna 
czy szkolna, w której dzieci będą słucha-
czami oraz jak ja, jako nauczyciel, mogę 
„zaczarować” książkę, by była atrakcyj-
nym i wartościowym dla małych dzieci 
narzędziem dydaktycznym. Poniżej po-
daję harmonogram spotkania z tekstem 
literackim.

1. Aranżacja przestrzeni, image na-
uczyciela

2. Umiejscowienie dzieci.
3. Hasło rozpoczynające czytanie.
4. Czytanie wrażeniowe - ożywianie 

tekstu literackiego za pomocą gestu, 
słowa, zabawy, ruchu, tańca.

5. Działania przedłużające przeżycie 
tekstu – gry planszowe, zabawa tema-
tyczna.

6. Potrzebne rekwizyty

Ad.1 Aranżacja przestrzeni
Przed czytaniem tekstu ważne jest 

stworzenie niezwykłości, np. na dywanie, 
w środku koła jakie tworzą dzieci, znajdu-
je się szkatułka, z której przed czytaniem 
nauczyciel wydobywa drobny przedmiot 
mający tematyczny związek z książką- 
kamień, skrawek materiału, piórko - waż-
ne by przedmiot działał na wyobraźnię      
i pozostawiał dozę tajemniczości. Innym 
nietypowym zabiegiem może być powie-
szenie w sali tiulowego materiału, który 
stworzy rodzaj bramy, przez który dzieci 
przejdą, by rozpocząć działania z tekstem 
literackim. 

Ad.2 Umiejscowienie dzieci
Bardzo ważna kwestia organizacyjna 

to dobre usadowienie dzieci podczas czy-

 

Od sześciu lat czytam dzieciom różne teksty literackie przy ruchu, zabawie, a nawet w tańcu,                                            
z towarzyszeniem emocji, mimiki, pantomimy. I nie dzieje się to po wysłuchaniu tekstu, tylko w trakcie. 

Tak dobieram  działania, by nie przeszkadzały, ale pomagały w koncentrowaniu się na słowie drukowanym. 
Zapraszam dzieci i do słuchania, i do zabawy równocześnie. Jako animator różnorodnych spotkań literackich 
w Poznaniu i jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej staram się, by jakość szeroko rozumianej edukacji 
była jak najwyższa, poprzez atrakcyjne działania z książką, wierszem, opowiadaniem… Równocześnie 
dostrzegam potrzebę upowszechniania mojego wypracowanego przez lata modelu, rodzicom, studentom 
kierunków pedagogicznych i nauczycielom. Czynię to na licznych warsztatach i spotkaniach otwartych, 
zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i w przestrzeni publicznej (między innymi Festiwal Malta, Sztuka 
Szuka Malucha, Biennale Sztuki dla Dziecka.
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tania tekstu literackiego. W zależności od 
prezentowanej książki umiejscowienie 
dzieci może sprowadzać się po prostu do 
siedzenia w kole albo w rozsypce na dy-
wanie. Można jednak przyjąć bardziej „ta-
jemnicze” i bajkowe pozycje. Nauczyciel, 
który zaprasza dzieci na dywan, zamiast 
powiedzieć „siadamy jeden przy drugim 
na dywanie”, może użyć słów „gdy roz-
pocznie się czytanie, nasz dywan zamieni 
się w czarodziejski dywan, który zaniesie 
nas w podróż do dalekiej krainy, usiądź-
my więc bardzo wygodnie i zadbajmy, by 
nasi towarzysze podróży też siedzieli wy-
godnie, popatrz na swego kolegę z prawej 
strony, spójrz na koleżankę z lewej strony, 
zapytaj, czy jest im wygodnie, czy potrze-
bują trochę więcej miejsca”. W ten sposób 
wprowadzamy nutę tajemnicy do tego, co 
za chwilę będzie się działo i równocześnie 
w sposób naturalny dbamy o społeczny 
rozwój naszych dzieci. 

Ad.3 Hasło rozpoczynające czytanie
Krótki wiersz, prosta rymowanka, ta-

niec integracyjny na siedząco to zabiegi 
czynione przez dzieci tuż przed rozpoczę-
ciem czytania, by skoncentrować się na 
osobie nauczyciela i na tekście literackim. 
Poniżej podaję kilka pomysłów na wspól-
ne otwieranie książki. 

„Nim rozpocznie się czytanie,
patrz uważnie, co się stanie,
nadstaw uszy, wytrzeszcz oczy
może książka Cię zaskoczy?”

Ad.4 Czytanie wrażeniowe
Tekst literacki można dzieciom po 

prostu przeczytać - „od deski do deski”, 
od początku do końca. Można go też po-
dzielić na fragmenty - część bajki czytam, 
część opowiadam. Im więcej opowiadam, 
tym dłużej koncentruję dzieci na tym, co 
się dzieje. Tekst mogę ilustrować obrazami 

w książce, bądź dodatkowymi sylwetami.
Przygotowując się do przeczytania        

z dziećmi wiersza, opowiadania czy bajki 
dobrze jest zadać sobie pytanie, czy moż-
na w tym tekście znaleźć takie fragmen-
ty, w których dzieci mogą uczestniczyć 
poprzez naśladowanie, wyrażanie emocji 
gestem, mimiką, tańcem. Jeśli w tekście 
główny bohater maszeruje przez las, to 
dzieci za pomocą palca wskazującego                                                 
i środkowego też mogą „kroczyć” po swo-
jej ręce, nodze, a nawet brzuchu! Warto 
podkreślić, że momenty aktywności dzie-
ci powinny być krótkie i wykonywane na 
siedząco w obrębie przestrzeni, na której 
się znajdują. 

Ad.5 Działania przedłużające prze-
życie tekstu literackiego

Warto zastanowić się, w jaki inny niż 
plastyczny sposób można zachęcić dzie-
ci do pogłębienia kontaktu z przeczytaną 
książką. Najprostszym sposobem jest roz-

mowa i ekspresja plastyczna. Jeśli jednak 
można zaaranżować zabawę tematyczną, 
stworzyć grę planszową, pobawić się tak, 
jak główny bohater w ogrodzie czy na 
boisku, wówczas będzie to jeszcze więk-
sza dawka przeżycia z dzieckiem tego, co 
na kartach papieru zostało wydrukowane.

Ad.6 Rekwizyty
Dzieci poruszają się w świecie kon-

kretów. Posiadają równocześnie ogrom-
ną wyobraźnię. Zestawiając te dwie in-
formacje powstaje nowa jakość, czyli 
proste materiały, rekwizyty, przedmioty, 
które nawiązują do czytanego tekstu, ale 
równocześnie dają możliwości obróbki, 
manipulacji, wyzwalają w dzieciach chęć 
tworzenia. 

*       *       *

Nie trzeba mnie przekonywać do tego, 
że w dobrze napisanych tekstach litera-
ckich kryją się prawdziwe skarby, ponie-
waż wychowałam się razem z książkami, 
a wspólne czytanie było dla mnie codzien-
nością. Dziś, mając do wyboru wiele pro-
pozycji poznawania świata przy pomocy 
komputera, telewizji, gier planszowych, 
książek, drugiego człowieka, powinnoś-
cią nauczyciela jest zachęcanie dzieci 
do  kontaktu ze słowem drukowanym, 
odkrywanie przed nimi potęgi wyobraź-
ni i pokazywanie sposobu na spędzanie 
wolnego czasu. Moim zdaniem zarazimy 
dzieci bakcylem czytania tylko wtedy, 
gdy w atrakcyjny, wychodzący naprzeciw 
potrzebom dzieci sposób będziemy zanu-
rzać je w dobrych tekstach literackich. 
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