
 

 

 

 

 

 

 

 

CZYTAJ  
(ZE ZROZUMIENIEM) 

Planujesz w swojej szkole akcje promującą czytanie? Jeśli nie masz jeszcze pomysłu jak to zrobić, 
skorzystaj z naszych podpowiedzi.  

1. Organizujemy debaty – klasowe, szkolne, publiczne – rodziców, nauczycieli i uczniów o lekturach 

szkolnych i czytelnictwie.  

2. Czytamy starszym, młodszym lub rówieśnikom, inspiracją może być akcja CEO „Poczytaj mi przy-

jacielu”, www.ceo.org.pl/pl/poczytaj.  

3. Tworzymy własną książkę – samodzielnie lub zespołowo, np. metodą booksprint, czyli wspólnego 

szybkiego pisania tekstów.  

4. Organizujemy warsztaty kreatywnego pisania i kreatywnego czytania tekstów.  

5. Kręcimy sceny ze szkolnych lektur.  

6. Bijemy rekordy w czytaniu, np. zmieniając lektorów czytamy na głos jedną książkę od deski do 

deski.  

7. Organizujemy flashmoby, czyli akcje w przestrzeni publicznej, z książkami w roli głównej.  

8. Przygotowujemy maratony czytelnicze, inspiracją może być Wielki Maraton Czytelniczy: 

www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/czytanie-rozwija-czytanie-wzbogaca.  

9. Tworzymy szkolną Ścianę Czytelniczych Inspiracji z cytatami, tytułami, ulubionymi autorami czy 

minirecenzjami przeczytanych książek.  

10.  Prowadzimy szkolny blog z recenzjami, gazetkę literacką, kolumnę literacką w szkolnej gazetce lub 

audycję w szkolnej rozgłośni radiowej.  

11.  Organizujemy spotkania z autorami: bezpośrednio i w sieci, na przykład na Skypie.  

12.  Piszemy krótkie teksty o ważnych sprawach i wywieszamy je w przestrzeni publicznej, np. wg for-

muły Loesje, www.loesje.pl.  

13.  Tworzymy tzw. książki kreatywne, inspiracją może być blog okruchychwil.blogspot.com.  

14.  Skanujemy okładki lub wybrane fragmenty starych książek i gazet.  

15.  Tworzymy audiobooki nagrywając już istniejące teksty lub tworząc własne.  

16.  Projektujemy własną książkę.  

17.  Organizujemy warsztaty z tworzenia ilustracji do książek.  

18.  Organizujemy akcję „uwalniania książek” w naszej gminie czy województwie:  

www.lustrobiblioteki.pl/2014/06/bookcrossing-bardzo-bibliotecznie.html.  

19.  Tworzymy kąciki czytelnicze w różnych miejscach w szkole.  

20.  Organizujemy wycieczki literackie śladami ulubionych autorów, bohaterów czy motywów literac-

kich zarówno „w realu” jak i w sieci.  
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21.  Przygotowujemy grę terenową szlakiem ulubionego bohatera literackiego, autora lub tematu.  

22.  Organizujemy podchody literackie, szukamy ukrytych książek, korzystając z literackich podpowie-

dzi.  

23.  Projektujemy okładki naszych ulubionych książek.  

24.  Tworzymy projekty inicjałów, czcionek, ekslibrisów.  

25.  Wymieniamy się swoimi ulubionymi książkami i opisujemy swoje wrażenia. 


