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ZAPRASZENIE  
 

Szanowni Państwo, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, serdecznie 

zapraszam na  spotkanie online SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  – 

KREATYWNI. 

 

Temat spotkania:  Przyjaciele czytania – jak pracować                   
                                        z lekturą 
 

 

 

Marzeniem wszystkich nauczycieli i rodziców jest podniesienie poziomu 

czytelnictwa wśród dzieci młodzieży. Niezależnie od przyczyn nieczytania 

warto do pracy z dziećmi wprowadzać innowacyjne sposoby pracy z tekstem 

ułatwiające uczniom czytanie lektur, doskonalące rozumienie i analizę tekstu.  

Zaprezentowane w ramach spotkania ćwiczenia można będzie z  powodzeniem 

wykorzystać na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, a także bibliotecznych. 
 

Plan spotkania: 

1. Pomysły na czytanie. 

2. Bawimy się słowem i poznajemy historię czcionek: Stwórz swoje TYPO. 

3. Czytanie ze zrozumieniem a nauczanie czytania ze zrozumieniem: sens, 

kontekst, stawianie pytań OTWARTYCH!, opowiadanie, kreatywność. 

Ćwiczenia: łańcuch słów, kaligramy, szyfry : m.in. Odwrócony alfabet - 

Szachownica Polibiusza. 

4. Kreatywna praca z lekturą w formie online: 

- "prace ręczne” z lekturą: tęczowa akwarela, lektura w pudełku, lapbook, 

wieszak lekturowy, książka w torbie, triorama, bransoletki,  

a nawet wiatrak i coś na kształt projektora filmowego 

5. Podróż z przygodami czyli stacja badawcza – sposób na lekturę. 

6. Trimino – generator pomysłów. 
 

 

Termin: 5.10.2021 r.   godz. 17.00 – 19.15 (3 godz. dydaktyczne) 
 

Forma: konferencja metodyczna online  
Prowadzący: Beata Malentowicz- edukator Dolnośląskiej Biblioteki     

Pedagogicznej we Wrocławiu 
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Zapisy na konferencję metodyczną  w ramach sieci do dnia 1  października 2021 r. 
na stronie PODM w Głogowie 

w zakładce zapisy na szkolenia 
 zapisy-bezplatne.pcpppidn.eu 

 lub osobiście  
w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38,                         

67-200 Głogów 
(proszę podać tytuł formy i nazwę sieci). 

. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń  
tel. 76 838 42 9,  

 
 
                                Arlena Kiziak – koordynator sieci edukacji wczesnoszkolnej 

 

 
 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:sekretariat@pcpppidn.eu

