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Czym jest czytanie?

 czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i 

jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i 

przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 

zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i 

moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;



Wyniki badań

 https://fpc.org.pl/badania/

https://fpc.org.pl/badania/


Umiejętności w zakresie czytania:

 rozumienie czytanego tekstu literackiego i użytkowego

 ciche czytanie ze zrozumieniem,

 czytanie szybkie,

 czytanie na głos,

 czytanie na poziomie sensomotorycznym- technika czytania,

 czytanie przygotowujące do czytania z podziałem na role i do

uczenia się na pamięć,



Umiejętności w zakresie czytania:

 czytanie poezji,

 czytanie krytyczne- interpretacja, ocena bohatera, nastroju,

 czytanie twórcze- swobodne formułowanie myśli na temat

tekstu,

 umiejętność odczytywania informacji z map, wykresów,

planów, schematów, rysunków, diagramów

 odbiór różnych dziedzin sztuki ( sztuka malarska, filmowa,

fotograficzna…),

 znajomość terminologii związanej ze światem kultury,

sztuki, literatury,



Umiejętności w zakresie czytania:

 rozumienie poleceń słownych i pisanych,

 odczytywanie i rozumienie instrukcji, opisów, zadań,

 rozumienie znaków symbolicznych,

 twórczość własna w oparciu o czytane teksty.



Wymiary czytania

 Techniczny – odpowiadający tzw. technice czytania

 Semantyczny – odpowiadający temu, co w dydaktyce określa się 

mianem czytania ze zrozumieniem 

 Krytyczno-twórczy – odpowiadający umiejętności czytania 

zarówno krytycznego jak i twórczego, ustosunkowania się do tekstu, 

oceny czytanych treści



Po co nam czytanie?

 Bez umiejętności czytania nie jest możliwe funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. Dzięki niemu zdobywamy i uzupełniamy 

wiadomości. Podstawowa umiejętność współczesnego człowieka 

to umiejętność uczenia się (nauka trwa przez całe życie)

 „Czytanie, pisanie należą do podstawowych warunków 

koniecznych do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa. 

Czytanie i pisanie są także umiejętnościami nieodzownymi do 

korzystania z nowych systemów komunikacyjnych”. 

wytyczne IFLA/UNESCO



Konteksty czytania

 Czytanie w celach literackich 

 Czytanie dla informacji

 Czytanie w celu wykonania zadania



Co robić?

 https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/plakat-dla-rodzicow-A3-

OK.pdf

https://fpc.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/plakat-dla-rodzicow-A3-OK.pdf


Dziękuję za uwagę


