
 
www.lifelongreaders.org 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects 
the views of the partners, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

 

 

Propozycja zajęć promujące czytelnictwo  

KSIĄŻKA JAK OBRAZ 
 

rodziny uczniów/ 
osoby 
niepełnosprawne 

                 tak                 nie                    tak, ale nie tylko  

Zajęcia 
wielojęzykowe 

                  tak                nie                    

Zajęcia 
przeznaczone dla  

                  dziewczęta          chłopcy                obie grupy 

udział rodziców  
 

                tak                nie                     

Wykorzystanie  
multimediów  

                 tak                 nie                    

Cele 1. Pogłębienie wiedzy o książce i postaciach w niej 
występujących 

Wiek  6 – 12  

Sugerowana liczba 
uczestników 

 15 - 30  
   

Czas trwania  80’ 
 

Miejsce, 
wyposażenie 

 Miejsce: pracownia artystyczna, pracownia 
komputerowa, klasa szkolna lub biblioteka szkolna   

Opis zajęć Dzieci wybierają ulubione zdanie lub akapit z dzieła 
literackiego które przeczytali.   
Przygotowują ramę do obrazu, którą dekorują.   
Używając kaligrafii lub innych atrakcyjnych i 
innowacyjnych metod artystycznych dzieci prezentują 
wybrane zdanie lub akapit oraz nazwisko autora i 
tytuł publikacji     
Oprawy obrazu są pokazane na wystawie w klasie 
szkolnej, w bibliotece lub innym miejscu szkoły.  
  

Uwagi dla 
prowadzącego 
zajęcia 

Multimedia mogą zostać wykorzystane podczas zajęć, gdyż 
jest duża różnorodność oprogramowania i sprzętu, który 
może być wykorzystany do tworzenia oprawy obrazu lub 
wybranego tekstu 

Formy kontynuacji 
zajęć   

Ilustracje z wybranej książki lub zdjęcie autora mogą 
zostać włączone do oprawy obrazu  

Inspiracja  Opracowano na podstawie zajęć opisanych w Brasseur 
(2005) and Παπαδάτος (2009).  

Bibliografia Brasseur, P. (2005). 1001 activités autour du livre: raconter, 
explorer, jouer, créer. Paris: Casterman. 

  x 

  x 

 x 

 x 

x 

 
 



 
www.lifelongreaders.org 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects 
the views of the partners, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein. 

 

Μπρασέρ, Φ. (2005). 1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω 
το βιβλίο: διηγούμαι, ανακαλύπτω, παίζω, δημιουργώ. 
Αθήνα: Μεταίχμιο.   
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