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Czytanie wrażeniowe. Innowacyjny model czytania dzieciom 

tekstów literackich 

 

W czerwcu 2017 roku uczestniczyłam w Konferencji „Dobry przykład - dobry 

przekład” zorganizowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli Wydział w Płocku oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku. Była ona 

podsumowaniem akcji, która miała na  celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży. Wystąpiłam jako prelegent opowiadając o działalności Dyskusyjnego Klubu 

Książki, który od kilku lat działa przy naszej bibliotece, a którego jestem moderatorem.  

W Konferencji brała również udział Małgorzata Swędrowska, zapoznając uczestników 

spotkania z wymyśloną przez siebie koncepcją czytania wrażeniowego. Uznałam, że warto, 

aby więcej osób dowiedziało się na czym polega czytanie wrażeniowe. 

Małgorzata Swędrowska jest pedagogiem, trenerem animatorem warsztatów 

literackich. Wykłada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi 

szkolenia dla nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców, przygotowuje warsztaty dla dzieci. Jest 

autorką artykułów metodycznych dla nauczycieli (Bliżej Przedszkola, Uczyć lepiej, Inspiracje 

Nauczanki, moj@klanza) oraz książek: „Nauka czytania i pisania przez ćwiczenia i zabawy 

grafomotoryczne” oraz „Elementarz w podskokach”. 

Czytanie wrażeniowe to pomysł na zorganizowanie spotkania z książką w grupie 

dzieci, w wyniku którego powstaje wysoki poziom motywacji do samodzielnego sięgania po 

książkę. Tę koncepcję należy stosować na wstępie nauki czytania, w okresie wyrabiania 

gotowości oraz na etapie elementarnej nauki czytania. 

Czytanie wrażeniowe, to taki sposób przedstawiania dzieciom tekstów literackich, by 

oprócz oka i ucha uruchomić własną aktywność dzieci. Dzieci potrzebują różnorodnych 

bodźców do koncentrowania swojej uwagi na tym, co proponuje dorosły. Wykorzystajmy 

więc naturalne potrzeby dzieci: zaspokajanie ciekawości, chęć przeżywania, doświadczania, 

poruszania się – i wplećmy to w czytanie tekstu literackiego. Nauczyciel powinien szukać 

takich utworów, których czytanie można urozmaicać gestem, mimiką, tańcem integracyjnym 

na siedząco, zabawą ruchową w obrębie miejsca, w którym dziecko przebywa. Czasami  
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czytany czy opowiadany tekst warto przeplatać śpiewem, uruchamianiem zmysłu powonienia, 

a to wszystko po to, by dziecko z zapałem, chęcią i uwagą śledziło fabułę i doświadczało 

radości z dobrze i atrakcyjnie spędzonego czasu. Aby utrzymać wysoki poziom motywacji do 

nauki czytania, nauczyciel małych dzieci musi wychodzić poza ramy i schematy, uważnie 

przyglądać się uczniom i szukać pomysłów na ożywianie tekstów literackich w ich umysłach. 

Czytanie wrażeniowe składa się z kilku etapów: 

Zaaranżowanie przestrzeni - przed lekturą można przekształcić przestrzeń, w której dzieci 

będą doświadczały czytania. Za sprawą jednego elementu można „zmienić” salę w krainę 

tematycznie nawiązującą do czytanego tekstu, np. układając na dywanie kawałek kolorowej 

tkaniny albo mocując w drzwiach zwiewny materiał, który będzie „wrotami do świata 

książki”. Zwykłe pudełko, piórko, kartka czy kamień zmienią wystrój sali i wprowadzą dzieci 

w stan zaciekawienia.  

Umiejscowienie dzieci - podczas czytania dzieci mogą siedzieć swobodnie na dywanie, ale 

mogą też siedzieć w kilku rzędach jak w kinie lub w teatrze, albo w dwóch półokręgach jak w 

amfiteatrze. Mogą siedzieć w dwóch rzędach, parami naprzeciwko siebie, siedzieć  

„w rozsypce”, w parach plecami do siebie, a nawet leżeć z zamkniętymi oczami i słuchać 

czytanego tekstu. Nauczyciel podczas czytania wrażeniowego zawsze stoi przed dziećmi  

i trzyma książkę „od siebie” tak, by młodzi czytelnicy przez całą sesję czytania byli  

w kontakcie wzrokowym z typografią książki. 

 

http://www.rodzinneczytanie.pl/trzy-pytania-malgorzata-swedrowska 
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Wspólne otwarcie książki za pomocą hasła, zagadki, piosenki - ważnym elementem 

odbioru dzieła literackiego jest moment rozpoczęcia czytania. Na początku czytania może 

pojawić się rymowane hasło, które w naturalny sposób pomoże dzieciom skupić się na 

tekście. 

Na przykład : 

 Oto książka, oto drzwi, pomóż je otworzyć mi, siądź wygodnie, zamknij oczy, czy coś 

z książki mej wyskoczy?  

 Już za chwileczkę, już za momencik nasze spotkanie zacznie się kręcić, wokół 

czytania, wokół zabawy, wokół relacji i roześmiania, by w końcu końców poczuć 

refleksję, czy to nam wszystko w głowie się zmieści? Zapewne! 

 To początek opowieści, która w głowie się nie mieści. 

 Gdy książkę otwieramy, to ciszę zapraszamy. 

 Zaklaszcz cicho cztery razy i zobaczysz, co się wydarzy (dzieci klaszczą, a nauczyciel 

w tym samym czasie otwiera książkę) 

 Gadu - gadu gadka, to książki okładka, która dla nas się otwiera, w świat fantazji 

(przygody, historii itd.) nas zabiera!   

 Zamykamy  oczy, zamykamy buzie, otwieramy oczy, oczy stają się duże, mówimy 

cicho „psyt” i książka otwiera się w mig! (Podczas wypowiadanego przez nauczyciela 

hasła dzieci  wykonują poszczególne czynności). 

 Baju, baju, dziwy, dziwy, czy to dzieje się na niby? Kartka książki się otwiera,  

w świat przygody nas zabiera. 

Właściwe spotkanie z lekturą - po wstępnych zabiegach (aranżacji przestrzeni, 

umiejscowieniu dzieci i wypowiedzeniu hasła otwierającego książkę) następuje właściwe 

spotkanie z lekturą. Czytanie wrażeniowe może polegać na opowiadaniu tekstu przy 

jednoczesnym ukazywaniu dzieciom ilustracji w książce, przeplataniu czytania opowiadaniem 

fragmentów tekstu, a także włączaniu w czytanie gestów, mimiki, tańców na siedząco, 

wykorzystaniu rekwizytu.    

Przedłużanie kontaktu dziecka z tekstem literackim - przedłużanie kontaktu z książką 

polega nie tylko na rozmowie związanej z jej treścią, ale przede wszystkim na sformułowaniu 

pytań otwartych. Rozmowa z pytaniami otwartymi, odwołuje się do bezpośrednich 

doświadczeń dziecka (np. który moment był dla ciebie najnudniejszy, najciekawszy,  
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najmądrzejszy, najstraszniejszy…). Mogą być scenki dramowe - wymyślanie innego 

zakończenia historii, czy zabawa „Co by było gdyby było…” – wymyślanie hipotetycznych 

rozwiązań różnych zdarzeń. 

Praca z rekwizytem - podczas czytania - słuchania tekstu literackiego może przydać się 

rekwizyt: prosty codzienny przedmiot, który ożyje za sprawą wyobraźni dziecka. Zwykła 

biała kartka, patyk, kamień, piórko czy inne rzeczy w czasie kontaktu dziecka z książką mogą 

zamienić się we wszystko, co podpowie mu fantazja.  

Małgorzata Swędrowska oprócz haseł na rozpoczęcie czytania wymyśliła również 

rymowanki na złapanie uwagi przez dzieci, które nauczyciel może wykorzystać przed 

czytaniem lub w trakcie czytania książki. 

Na przykład : 

Żeby było nam wesoło, rozejrzyjmy się wokoło, 

W prawo, w lewo, w górę w dół i już widać uśmiech mój! 

Żeby było nam przyjaźnie chwyćmy się za ręce raźnie, 

W prawo, w lewo w górę w dół, i już widać uśmiech Twój! 

Kto mnie słyszy- klaśnie raz! 

Kto mnie słyszy klaśnie dwa razy… 

Kto mnie słyszy powie psyt 

Teraz wiersz się zjawi w mig! 

 

Czytanie uwrażliwia na drugiego człowieka, przynosi odpowiedzi na liczne życiowe pytania, 

pozwala na odkrywanie siebie. Spotkanie z tekstem literackim zapoznaje ze światem jedynym 

w swoim rodzaju, nie do zastąpienia przez nic innego – ze światem wyobraźni, w którym nie 

ma granic i wszystko może się zdarzyć. Zachęcam do wykorzystania koncepcji czytania 

wrażeniowego w swojej pracy nie tylko nauczycieli czy bibliotekarzy, ale wszystkich 

dorosłych mających kontakt z małym dzieckiem. 

 

 

 



 

14 

Z WARSZTATU NAUCZYCIELA 
 

 

 

http://www.biblioteka.kazmierz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291:z-ksik-mona-si-

bawi&catid=41&Itemid=98 

Małgorzata Swędrowska ( Pani „Smykałka”) z dziećmi 
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