
 

Program zajęć  

rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem  

dla uczniów klasy 3B. 

Nauczyciel prowadzący: Anna Przybysz 

 

Cele ogólne: 

1. Doskonalenie techniki płynnego, globalnego czytania oraz umiejętności cichego czytania ze 

zrozumieniem. 

2. Zainteresowanie uczniów czytaniem, książką, czasopismem.  

3. Wzbogacenie słownictwa. 

 

Cele szczegółowe: 

Po zakończeniu cyklu zajęć uczeń potrafi : 

1. koncentrować się nad czytanym tekstem 

2. czytać płynnie 

3. odpowiadać na pytania związane z tekstem 

4. rozumieć przeczytane treści 

5. wykorzystać je w sposób efektywny do realizacji zadań edukacyjnych i rozwijania 

zainteresowań. 

 

Zadania: 

 pomoc uczniom w udoskonaleniu techniki czytania i w rozwijaniu umiejętności cichego 

czytania ze zrozumieniem, 

 ćwiczenia głośnego czytania i czytania ze zrozumieniem w oparciu o przygotowywane przez 

nauczyciela teksty i karty pracy, próby pisania opowiadań twórczych, 

 wykonywanie ćwiczeń rozwijających koncentrację uwagi i pamięć. 

 

Metody pracy: 

1. Czytanie głośne 

2. Czytanie ciche 

3. Pogadanka 

4. Rozsypanki wyrazowe 

5. Krzyżówki 

 

 Formy pracy: 

1. Indywidualna 

2. Zbiorowa 

 

Osiągnięcia ucznia: 

- uczeń potrafi płynnie czytać zadany tekst 

- uczeń potrafi odpowiadać na pytania związane z tekstem 

- uczeń potrafi układać zdania z rozsypanek wyrazowych i porządkować je w logiczną całość 

- uczeń potrafi rozwiązywać krzyżówki 

- uczeń potrafi uzupełnić tekst brakującymi wyrazami. 

 

Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania ze zrozumieniem w klasie trzeciej: 

• wyszukiwanie fragmentów odnoszących się do osób i miejsca akcji, 



• wyszukiwanie fragmentów związanych z ilustracją, 

• wyszukiwanie fragmentów które można zilustrować, 

• ilustrowanie treści wytworami plastycznymi jako przygotowanie do planu, 

• rozsypanki zdaniowe, 

• układanie opowiadania z rozsypanych zdań, 

• segregowanie wyrazów (np. wg części mowy) 

• zdawanie sprawy z treści po jednorazowym czytaniu, 

• wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach literackich,  

• odróżnianie zdarzeń istotnych od mniej istotnych, 

• wskazywanie postaci głównych i drugorzędnych, 

• wyszukiwanie fragmentów zawierających opis wyglądu i cech bohatera, 

• ustalanie kolejności zdarzeń, 

• wskazywanie wydarzenia decydującego o zmianie w postępowaniu bohatera, 

• wybieranie najpiękniejszych i najważniejszych fragmentów opowiadania, 

• wyróżnianie w tekstach opowiadań, opisów, dialogów, 

• wskazywanie głównej myśli utworu, 

• nadawanie innego tytułu opowiadania 

 

Ćwiczenia rozwijające koncentrację: 

- potrafi zapamiętać szczegóły znajdujące się na obrazkach 

- potrafi dostrzec różnice w pozornie identycznych rysunkach. 

 

Ewaluacja: 

1. Obserwacja pracy uczniów ich aktywności i zaangażowania. 

2. Kontrola jakości czytania poprzez test – raz w miesiącu. 

 

                                                                              Przygotowała: Anna Przybysz 


