
Temat: Książka dawniej i dziś. Książka w życiu współczesnego człowieka. 
Konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej - klasa V 
 
 
Czas trwania zajęć: 90 min 
 
Miejsce przeprowadzenia zajęć: sala komputerowa, biblioteka szkolna 
 
Cele ogólne: 
 
- rozbudzanie zainteresowania książką i jej historią 
 
Cele operacyjne:  
Uczeń: 
- ukazuje zmiany w wyglądzie książki na przestrzeni wieków, 
- poznaje dzieje pisma i książki, wymienia kolejne etapy rozwoju książki, 
-rozumie pojęcia związane z książką i jej historią {rękopis, druk, papirus, pergamin, 
  inicjał itp.}, 
-określa rolę książki w życiu człowieka,  
- uważnie słucha, koncentruje uwagę na czytanym przez nauczyciela tekście, 
- odpowiada na pytania dotyczące tekstu, 
- zgodnie współpracuje w grupie, 
- potrafi zaprezentować wykonaną pracę pozostałym uczniom klasy,  
- lokalizuje wydarzenia związane z historią książki na osi czasu, 
- przelicza daty na wieki,  
- pamięta ważne daty związane z historią książki i pisma, 
 
 
Metody: 
- podająca: odczyt, pogadanka 
- eksponująca: prezentacja multimedialna, 
- problemowa aktywizująca: kapelusze De Bono, 
- ćwiczeń praktycznych, 
 
 
Formy:    
 
-indywidualna, 
-zbiorowa, 
-praca w grupach, 
 
Miejsce zajęć: sala komputerowa, biblioteka 
 
Przebieg zajęć: 
 
I FAZA 
Uczniowie rozwiązują szyfrogram – odkrywając pierwszy człon tematu lekcji. 
Odszyfruj temat lekcji. 
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II FAZA 

1. Uważne słuchanie czytanych przez nauczyciela fragmentów tekstu  
Danuty Jodłowskiej-Wesołowskiej „Papirusy, papierki, gryzipiórki”. 
2.. Odpowiadanie na pytania związane z tekstem przy pomocy kartoników P [prawda]  
lub F [fałsz]. 
  
Przykładowe pytania: 

 
Papirus to roślina rosnąca: 
a. na suchych terenach Egiptu, Abisynii, Palestyny 
b. błotnistych terenach Egiptu, Abisynii, Palestyny, Jugosławii  
c. Błotnistych terenach Egiptu, Abisynii, Palestyny  

 
Pomysł robienia papieru zrodził się: 
a. w Egipcie 
b. w Chinach 
c. w Palestynie 

 
Pierwsze papiernie w Polsce powstały w: 
a. XV w. 
b. XIII w. 
c. XVI w.  

 
Dawny pergamin robiony był z: 
a. błotnistej rośliny zwanej papirusem 
b. z liści trzciny 
c. ze skóry zwierząt 

 
Przekartkowanie starożytnej egipskiej książki nie było możliwe gdyż: 
a. miała ona postać zwoju 
b. miała postać luźnych kart 
c. miała postać harmonijki 



 
III FAZA  
Praca w zespołach 
 
Grupa I 
[lingwistyczna] 
Zadanie: 
Wykonaj słowniczek pojęć związanych z książką. W tym celu wypisz z tekstu „Papirusy, 
papierki, gryzipiórki” wyrazy pochodzenia obcego, uporządkuj je w kolejności alfabetycznej, 
korzystając z właściwego słownika i tekstu zapisz znaczenia tych wyrazów 
 [Papirus, rękopis, inicjał, kodeks, pergamin, atrament, akapit itp.] 

 
Grupa II   
[ logiczno-matematyczna] 
Zadanie: 
Z tekstu „Papirusy, papierki, gryzipiórki”  wynotujcie ważne wydarzenia dotyczące historii 
książki  i pisma, następnie nanieście je na oś czasu. Konkretne daty należy przeliczyć 
na wieki, niektóre wydarzenia możecie przedstawić w formie graficznej.  
 
Grupa III 
[kinestetyczna] 
Zadanie: 
Na podstawie otrzymanego scenariusza przygotujcie scenkę pt. „Historia książki”, dla każdej 
postaci dobierzcie odpowiednie rekwizyty [Jaskiniowiec – kamień, Egipcjanin -papirus, 
Chińczyk – papier, Zakonnik – pióro gęsie, Gutemberg – czcionka, druk] 
 
Grupa IV 
[wizualno-przestrzenna] 
Zadanie: 
Na podstawie dostępnych danych opracujcie diagram przedstawiający stan czytelnictwa 
poszczególnych klas naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym.   
 
Grupa V 
[intrapersonalna] 
Zadanie: 
 „Polecam ci tę książkę, ponieważ …” - zredagujcie informację na temat ostatnio przeczytanej 
lektury lub książki, w której zachęcicie kolegów z klasy do jej przeczytania. 
 
IV FAZA 
 
Prezentacja pracy grup 
 
V FAZA  
Obejrzenie prezentacji multimedialnej pt. „Historia książki” – ciekawostki dotyczące 
początków pisma, pierwszych dokumentów piśmienniczych, gify obrazujące wyrób papieru, 
składanie kodeksów, ilustracje przedstawiające najstarsze zachowane zabytki języka 
polskiego [Bogurodzica, Biblia królowej Zofii, Kazania świętokrzyskie, Kodeks Baltazara 
Bohema, Mszał Erazma Ciołka], ozdobne oprawy rękopisów. Ewentualnie odwiedziny na 
stronie WWW.wsp.krakow.pl/whk/ 
 



 
 
VI FAZA  
 
Przejście do biblioteki szkolnej i obejrzenie wystawy książki współczesnej przygotowanej 
przez bibliotekarza.  
Przygotowanie do dyskusji na temat roli książki w życiu współczesnego człowieka przy 
pomocy metody sześciu myślących kapeluszy de Bono. Nauczyciel zapisuje na tablicy 
problem, który będzie przedmiotem dyskusji, następnie grupy uczniów losują kapelusze 
w pięciu kolorach. Nauczyciel wywiesza wskazówki dotyczące sposobu myślenia każdego 
z kapeluszy i krótko je przypomina.  
Uczniowie przygotowują argumenty dotyczące problemu zgodnie z wylosowanym sposobem 
myślenia.  
 
 
Kapelusz biały – zajmuje się wyłącznie faktami, liczbami, nie wydaje opinii, stanowisko 
obojętne wobec wypowiadanych faktów [uczniowie mogą wypowiadać się na temat danych 
statystycznych dotyczących czytelnictwa, wykorzystać opracowany w grupach diagram, 
przedstawić ilość osób odwiedzających bibliotekę i czytelnię itp.] 
 
Kapelusz czerwony -  kieruje się emocjami, przekazuje odczucia „na gorąco” [ uczniowie 
mogą wyrazić zachwyt nad ostatnio przeczytaną książką, polecić jakąś książkę 
do przeczytania innym itd.]  
 
Kapelusz zielony – innowator, proponuje nietypowe zaskakujące rozwiązania [szczepionka 
gwarantująca apetyt na lektury, reklama wywołująca pogoń za lekturą, prognozuje pojawienie 
się książki w elektronicznej wersji itp.]  
 
Kapelusz czarny – pesymista, widzi braki i zagrożenia w proponowanych rozwiązaniach, 
krytykuje opinie innych. [książka jest droga, długie kolejki, książka wypierana przez media, 
komputer, gry, na czytanie szkoda czasu itp.] 
 
Kapelusz żółty – optymista, widzi problem w różowych okularach, nastawiony pozytywnie 
[mimo komputerów i Internetu ludzie kupują książki, reklama książki w Internecie, łatwość 
zakupu książek, wzrost zainteresowania młodzieży literaturą fantastyczną Tolkien, Rowling, 
książki pięknie wydane, podręczniki ciekawe,  książki ogólnodostępne, różnorodność 
tematyczna,  itp.] 
 
Niebieski kapelusz zakłada nauczyciel jako przewodniczący całej dyskusji, dokonuje 
podsumowania [mimo postępu techniki, komputeryzacji książka zajmuje ważną rolę w życiu 
człowieka] 
 
VII FAZA  
Podsumowująca – turniej wiedzy o książce. 
 
 


