
Jak pracować w klasie  
z Kołem Zabaw Młodych Czytelników
PORADNIK NAUCZYCIELA

1. Koło stwórz wspólnie z uczniami według instrukcji lub własnej koncepcji i umieść w widocznym miejscu w sali.

2. Decyzja, jak często będziecie z niego korzystać należy do Ciebie. Ważne, żeby zachować systematyczność.  
Może to być każdy piątek co tydzień lub pierwszy poniedziałek w miesiącu. 

3. Ważne, abyś wcześniej zapoznał/a się ze scenariuszami zajęć i potrzebnymi do przeprowadzenia zadania 
materiałami.

4. Lepiej jest zakręcić kołem i wybrać daną aktywność przed planowanym dniem pracy. To pozwoli lepiej 
przygotować się Tobie, ale też przeczytać książkę i przynieść przez uczniów potrzebne materiały.

5. Wylosowane pola mają stanowić inspirację do działań, pracy, aktywności. Możesz je modyfikować  
samodzielnie lub z uczniami.

6. Puste pola powinny zostać wymyślone i zapisane na Kole Zabaw Młodych Czytelników przez uczniów.

7. Każdy z uczniów może losować danego dnia.

8. Jeśli wylosujecie kolejny raz to samo pole, można losować ponownie, lub wykonać daną aktywność z inną 
książką, zmodyfikować zadanie.

9. Zadania ze strefy I Fajny Klimat, warto praktykować regularnie, nawet raz w tygodniu – 20 minut dziennie. 
Dzieci mogą mieć swoje poduszki, koce i kubki schowane w sali przez cały rok szkolny.

10. Zadania ze strefy II Akcja Inspiracja, są przygotowane w oparciu o konkretne tytuły z serii „Czytam sobie” 
i scenariuszy dostępnych na stronie. Niektóre zadania mogą wymagać pracy na kilku lekcjach.  
Warto to wcześniej zaplanować.

11. Zadania ze strefy III Nasze Pogaduchy, są zachętą do dyskusji o książkach. Pytania można dowolnie 
modyfikować. Możesz to robić ty lub uczniowie. Otwarty jest tu także wybór literatury.

12. Zadania ze strefy IV Misja Szkoła dotyczą organizowania akcji pro czytelniczych dla świetlicy, biblioteki  
lub całej szkoły. Tu potrzebny jest konkretny plan i podział obowiązków. Są to działania długoterminowe.

Koło Zabaw Młodych Czytelników on-line

W sytuacji edukacji zdalnej, lub dla urozmaicenia zajęć polecamy  
Koło Zabaw Młodych Czytelników stworzone on-line na stronie Wordwall.net. 
https://wordwall.net/pl/resource/3598661/polski/ko%c5%82o-zabaw-m%c5%82odych-
czytelnik%c3%b3w-czytam-sobie-pierwsza
Można także modyfikować i tworzyć swoje wirtualne koła czytelnicze na potrzeby akcji  
„Czytam sobie. Pierwsza klasa!”.


