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Jak zachęcać uczniów do czytania 

Psychologiczne aspekty czytania ze zrozumieniem 
 

 

I. Czytanie i rozumienie 
 

Profesor Ryszard Więckowski wyróżnia  trzy poziomy rozumienia tekstów: 
• poziom I - uczniowie wyodrębniają konkretne fakty i zdarzenia, zapamiętują je i odtwarzają 

na polecenie nauczyciela; 

• poziom II - w czytanym tekście uczniowie wyodrębniają związki przyczynowo - skutkowe 

między faktami i zdarzeniami; 

• poziom III - uczniowie potrafią wyodrębnić ideę utworu (myśl przewodnią). 

 

Strategie uczenia czytania ze zrozumieniem   

Wspieranie zdolności do rozumienia tekstów wymaga  
• rozwijania wiedzy deklaratywnej (wiem, że) – wiedza  

• rozwijania wiedzy proceduralnej (wiem, jak) – umiejętności  

• budowania umiejętności rozpoznawania strategii, która w stosunku do danego tekstu będzie 

najbardziej odpowiednia.  

Strategie opierają się na budowaniu samodzielności w rozumieniu. Mają charakter indywidualny. 

Dotyczą one sposobu działania ucznia i nauczyciela w czasie opracowywania rozumienia tekstu 

• ze strony nauczyciela polegają na  stopniowym zmierzaniu do wypracowania w uczniach 

niezależności w działaniu zmierzającym do rozumienia tekstu, obudzeniu ich zainteresowania 

tekstem,  

• ze strony uczniów polegają na stopniowym przejmowaniu inicjatywy w budowaniu 

rozumienia 

Początkowo nauczyciel kieruje działaniami uczniów, głośno wypowiada polecenia. co do 

zastosowanego przez nauczyciela sposobu zmierzania do konstruowania rozumienia tekstu.  

• Wysoki poziom kontroli nauczyciela 

• Niski poziom aktywności intelektualnej uczniów 

• Uczniowie obserwatorzy 

• Uczniowie nie biorą odpowiedzialności za podejmowanie decyzji  

Stopniowo to uczniowie przejmują tę inicjatywę  
• Uczniowie mają swobodę i niezależność w wyborze drogi rozumienia tekstu  

• Uczniowie stopniowo stają się odpowiedzialni za rozumienie, a tym samym za kolejne kroki 

zmierzające do tego rozumienia. 

• Buduje to podstawy rozwijania niezależności intelektualnej 

Kompetencje nauczyciela 
• Tworzenie sytuacji sprzyjającej konstruowaniu wiedzy przez ucznia 

• projektowanie poznawczych działań  uczniów 

• reagowanie na działania, pytania uczniów 

• ocenianie uczniów 

• posługiwanie się językiem przez nauczyciela 

• motywowanie uczniów do sięgania po teksty do czytania,  

• budzenie ich zainteresowania światem i dążenia do zaspokajania ciekawości poprzez czytanie 

i inne formy wykorzystywania języka 

 

 

II. Zachęcanie do czytania 
 

Obszary pracy w doskonaleniu czytania ze zrozumieniem 
1. Zwiększenie motywacji do wysiłku intelektualnego 
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2. Doskonalenie strategii, metod, form pracy na lekcji 

3. Wspomaganie rozwoju umysłowego 

 

Powody, dla których warto czytać: 

 czytanie daje satysfakcję, 

 czytanie rozwija dojrzałe słownictwo, 

 dzięki czytaniu lepiej piszemy, 

 czytając stajemy się mądrzejsi 

 czytanie przynosi korzyści finansowe, 

 czytanie otwiera drzwi do dalszej edukacji. 

 

Zwiększanie motywacji uczniów do czytania i rozumienia  

 Wiązanie mówienia, czytania i pisania. Dostarczanie uczniom wielu różnorodnych 

doświadczeń używania języka, korzystania z języka mówionego i pisanego, oraz tworzenia 

takich wypowiedzi. Dzieci uczą się czytać, czytając i uczą się pisać, pisząc. Doświadczanie 

języka to praktyka polegająca na zapisywaniu tego, co jest przedmiotem naszego 

doświadczenia. To doświadczenie może odnosić się do sporządzania notatek z obserwacji 

przyrodniczych, a następnie opisywania ich, aby w końcu odczytać i podzielić się z innymi 

własnymi obserwacjami i wnioskami. 

 Pokazanie dzieciom sensowności, funkcjonalności, przydatności czytania. Czytanie jest 

narzędziem poznania i tylko taki cel opanowania tej umiejętności ma sens. Uczymy się 

czytania i pisania najlepiej w kontekście wykorzystania tych umiejętności dla realnych celów. 

Wiemy, jaki będzie efekt zmagania się z rozumieniem tekstu. Nauczyciel powinien umożliwić 

dziecku odkrycie tego, że dzięki czytaniu dowie się interesujących go rzeczy. 

 Organizacja zajęć w klasie, tak aby były one zbieżne z zainteresowaniami i rozwojem 

uczniów. Uczniowie mogą brać udział w zmianach, które dokonują się wokół nich dzięki 

zaangażowaniu w proponowane przez nauczyciela projekty, cykle tematyczne. 

 Wykorzystywanie kontaktów społecznych, które mogą być nawiązywane na forach 

internetowych. Kontakty te może rozpoczynać nauczyciel, który inicjuje dyskusję o jakimś 

tekście. Rozmowy uczniowskie powinny pomóc im w budowaniu poznawczej reprezentacji 

tekstu i konstruowaniu jej w trakcie dialogu. 

 Stworzenie możliwości dzielenia się z innymi własnymi przemyśleniami o zawartości tekstu, 

dyskutowania o sposobach rozumienia tekstu. Takie działania  

 ułatwiają budowanie reprezentacji poznawczej tekstu,  

 wpływają na sposób odbioru tekstu przez innych uczniów w klasie.  

 rozwijają aktywność intelektualną uczniów, umiejętność krytycznego czytania oraz 

pomaga budować indywidualne strategie rozumienia i uczenia się, 

 dają możliwość korzystania z różnych doświadczeń kulturowych innych uczniów. 

Wiedza osobista, którą wnoszą do życia społecznego uczniowie w klasie, bez względu 

na ich status kulturowy, stanowi podstawę do budowania nowej przestrzeni 

kulturowej, powstałej w wyniku mieszania się różnych kultur domowych i szkolnych. 

Osobista wiedza uczniów w kontekście społecznym może być przekształcana, 

wzbogacana i rozbudowywana.  

 Stwarzanie uczniom okazji do wyrażania siebie przez pisanie. Można zaproponować uczniom 

stworzenie gazety szkolnej, pisanie książek w objętości odpowiadającej ich możliwościom, 

pisanie dzienników czy pamiętników 

 Umożliwienie uczniom uczestniczenia w kształtowaniu przestrzeni klasowej, szkolnych 

klasowych bibliotek, różnego rodzaju wystaw tematycznych,  

 Umożliwienie uruchamiania i wykorzystywania technologii dostosowaną do ich poziomu 

nauczania. 

 Prowokowanie, dzięki temu uczniowie nie przejdą wobec tekstu obojętnie. 

 Głośne czytanie uczniom różnych tekstów. Wbrew twierdzeniu niektórych nie jest to strata 

czasu szkolnego, który można poświęcić na inną szkolną aktywność. Głośne czytanie 
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wprowadza uczniów w kulturę czytania, motywuje ich do sięgania po teksty samodzielnie. 

Jest wzorem czytania na wiele sposobów: od pokazywania uczniom przekładania znaków 

graficznych na dźwięki mowy, do budowania rozumienia poprzez intonację. Wspólne czytanie 

stanowi źródło wiedzy o języku i gramatyce, daje okazję do przyswajania praw tym językiem 

rządzących. Stanowi również okazję do kształcenia rozumienia i społecznego budowania tego 

rozumienia. Jest  to świetna okazja do rozmowy na temat tekstu, stawiania pytań, inspirowania 

uczniów do takich zachowań, formułowania podsumowań, uogólnień i odwoływania się do 

wiedzy osobistej. Jest to jedna z tych sytuacji, kiedy uczniowie mają okazję wspierać się w 

odkrywaniu treści zawartych w tekście. Zatem czytanie przez nauczyciela i czytanie wspólne 

powinno stać się codziennością w kształceniu umiejętności czytania. 

 Organizowanie zajęć, które skłaniają uczniów do sięgania po wiele różnych tekstów do 

czytania. Takie teksty powinny być podstawą do opracowywania jakiegoś zagadnienia lub 

rozwiązania problemu. Materiały znajdowane w książkach, gazetach, magazynach, w 

Internecie, zawierają często nietypowe lecz naturalnie występujące w języku konstrukcje lub 

skomplikowaną składnię. Zachęcanie uczniów do zmierzenia się z takimi nowymi, 

nieznanymi tekstami, pomaga w rozwinięciu umiejętności elastycznego wykorzystywania 

poznanych wcześniej strategii czytania. Podczas interakcji osób czytających z tekstami 

poszerza się u czytających umiejętność rozumienia. Dzięki budowaniu rozumienia tekstu 

przekształcają się i rozbudowują struktury poznawcze czytającego. Czytając różne teksty, 

osoby czytające w różny sposób zdobywają wiedzę na temat struktury tekstu, gramatyki 

języka oraz słownictwa, znaczeń i stylu autora. Badania jasno pokazują, że czytający uczą w 

różny sposób podchodzić do tekstów w zależności od ich struktury gramatycznej i treści. 

Czytający formułują pojęcia dotyczące fraz i słów występujących w tekście w oparciu o jego 

bogactwo w kontekście całościowym. Należy sięgać 

 po materiały należące do różnych gatunków literackich i poruszających zróżnicowaną 

tematykę i należących zarówno do literatury pisanej dla dzieci jak i dla dorosłych 

 do różnorodnych tekstów internetowych, atrakcyjnych, ciekawych dla dzieci 

 do tekstów docenianych w społeczności kulturowej zarówno w domu jak i w szkole – 

np. autentyczne, wiarygodne teksty popularnonaukowe. Tylko najbardziej aktualna 

wiedza na temat rzeczywistości przyrodniczej, humanistycznej i społecznej umożliwia 

podsuwanie uczniom obszarów poznania, którymi mogą być zainteresowani. 

 Stwarzanie odpowiedniej atmosfery, wspólnoty odczuć i dzielenia się radością.  

 Chwalenie,  dziecko miało motywację do nauki czytania ze zrozumieniem. 

 Budowanie pozytywnego nastawienia ucznia, wiary w sukces. 

 Uczenie uczniów, jak zarządzać stresem. 

 

Czego nie robić na lekcji? 

 Nie krytykuj, jeżeli uczeń zinterpretował inaczej niż chciałbyś. 

 Krytykowanie z powodu nieznajomości lektur zrazi młodych do czytania książek w ogóle. 

 

Takich metod unikaj 

 Uczniowie czytają sami po cichu 

 Nauczyciel sam wybiera wszystkie teksty do czytania przez uczniów 

 Nauczyciel wybiera tylko pozycje zgodne ze swymi upodobaniami  

 Nauczyciel kładzie nacisk na specyficzne umiejętności analizy tekstu, np. rozpoznawanie 

środków stylistycznych lub form gramatycznych  

 Nauczyciel traktuje czytanie tekstu jak pojedyncze, zamknięte zadanie („Przeczytajcie tekst – 

i już”) 

 Uczeń czyta sam i nie dzieli się z innymi swoimi wrażeniami 

 Każdy uczeń czyta to samo, ew. dobór tekstów i zadań następuje według trudności (np. słabsi 

uczniowie dostają krótsze teksty) 

 Nauczyciel nie zadaje pisemnych prac związanych z lekturą 
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 Nauczyciel ocenia umiejętność czytania głównie na podstawie testów sprawdzających 

zapamiętywanie szczegółowych informacji 

 Tylko nauczyciele polskiego i innych języków mają świadomość, że uczą czytania 

III. Wspomaganie rozwoju umysłowego 
 

Czytanie ze zrozumieniem powstaje w obu półkulach 
• Poziom umiejętności czytania zależy od precyzji i tempa przesyłania informacji między 

półkulami.  

• Konieczna jest równomierna stymulacja obu półkul mózgowych 

• Musimy rozwijać obie półkule jednocześnie, ćwiczyć logiczność i kreatywność, gdyż to jest 

ważny element rozumienia, wnioskowania, wartościowania czytanego tekstu. 

• Nauczanie obupółkulowe angażuje cały mózg, a tym samym zwiększa efektywność uczenia 

się  

 

Alfabet Games 
• Ćwiczenie umysłu pozwalające zsynchronizować półkule mózgowe 

• Podczas wykonywania ćwiczenia budujemy nowe połączenia nerwowe pomiędzy półkolami 

co wpływa na wydajność naszego myślenia 

• Wynikiem jest znacznie lepsza koncentracja oraz osiąganie stanu skupienia w którym nasz 

umysł jest całkowicie wolny od niechcianych myśli (Stan Up-time, stan alfa) 

• W tym stanie nasz umysł pracuje najwydajniej 

• Podczas regularnych ćwiczeń czas na osiągniecie pożądanego przez nas stanu znacznie się 

zmniejszy i wystarczy nam już tylko np. 5 min ćwiczeń, aby mieć pożądane rezultaty 

 

Metoda Denisona 
• Kinezjologia Edukacyjna, zwana też Gimnastyką Mózgu, jest metodą wspomagającą 

naturalny rozwój psychofizyczny dziecka.  

• Dennison odkrył wysoką korelację pomiędzy niemożnością wykonywania ruchów 

naprzemiennych a tendencją do występowania trudności w uczeniu się. 

• To ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu 

efektywniejszego działania.  

• Stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.  

 

Żonglowanie  
• Badania pokazują, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy koordynacją wzrokowo-

ruchową, a umiejętnością czytania, pisania i rozumienia.  

• Po trzech miesiącach regularnego żonglowania naukowcy zauważyli, że w mózgach osób 

żonglujących nastąpił przyrost tkanki mózgowej w okolicach lewej tylnej kory ciemieniowej 

(obszar 3) i obustronny przyrost w okolicach środkowo-skroniowych (obszar 2). Obszary te 

specjalizują się między innymi w przetwarzaniu i magazynowaniu informacji o tym, jak 

zauważamy i przewidujemy ruch obiektów. 

• Czynności fizyczne, wymagające aktywności mięśni, a szczególnie ruchy skoordynowane 

(takim jest żonglowanie!) stymulują wytwarzanie neurotropin - naturalnych substancji, które 

stymulują wzrost komórek nerwowych i liczby połączeń neuronalnych w mózgu. 

 

Aktywność fizyczna powoduje tworzenie się w mózgu, zwłaszcza w obszarach związanych z 

funkcjami poznawczymi, substancji zwanej czynnikiem wzrostowym mózgu. Ruch to „odżywka dla 

neuronów".  

 polepsza także koordynację ręka - oko,  

 wzmacnia połączenia między półkulami mózgu, co przyspiesza przepływ informacji 

 rozwija wyobraźnię przestrzenną  

 … dlatego czasem najlepszą terapią na dysleksję jest gra w piłkę 
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IV. Główne wnioski – aby zachęcać do czytania należy: 
1. Wdrażać w szkołach programy dotyczące czytelnictwa 

2. Stwarzać okazję do wyrażania siebie poprzez pisanie (gazetka szkolna, dzienniki, pamiętniki, 

opowiadania, inne) 

3. Ukazywać korzyści z czytania i rozumienia 

4. Wspomagać czytanie ze zrozumieniem poprzez ćwiczenia rozwijające obie półkule mózgowe 

(metoda Denisona, Alfabet Games, żonglowania, ćw. Leonarda da Vinci) 

5. Stosować aktywne metody pracy z lekturą 

6. Stwarzać okazję do dzielenia się przemyśleniami o zawartości tekstu 

7. Uwzględnić zainteresowania uczniów w doborze lektur 

8. Wykorzystywać nowoczesne technologie 

9. Uczyć czytania ze zrozumieniem we współpracy 

10. Rozwijać samodzielność uczniów (przejmowanie inicjatywy), odpowiedzialność 

(współdecydowanie w procesie edukacyjnymi), niezależność intelektualną 

11. Budować atmosferę poprzez wspieranie ucznia, pozytywne oczekiwania, docenianie 

osiągnięć, przyjazny stosunek 

12. Przekazywać wiedzę z pasją 

 

 


