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Wiadomość do wszystkich mam, tatusiów, babć, dziadków, starszych braci i sióstr, sąsiadów, opiekunek do 
dzieci, nauczycieli, kadry nadzorującej... w skrócie do wszystkich czytelników tej książki. 

WSPÓLNA PRACA W DOMU I W KLASIE  

Usiądźcie razem wygodnie… lub połóżcie się. Możesz nawet ułożyć się do góry nogami na kanapie albo 
kołysać na krześle. Weź książkę. Ładna prawda... i jak ładnie pachnie! Jesteś też ciekaw, co tam jest 
napisane? 

RAZEM ODKRYWAMY  

Poszperajcie razem w książce. Jest wiele do odkrycia. Tytuł książki brzmi „Nie ma kota w szkole... a może 
jest?”. Co oznacza ten tytuł? Czy tytuł pasuje do książki? Czy w szkole nie ma kota, czy widzisz tu i tam 
pyszczek lub ogon? Co autor ma na myśli mówiąc „nie ma kota w szkole”? Czy obejrzałeś już piękne 
ilustracje? Jest tyle do zobaczenia! Być może, oglądając razem ilustracje, odgadniesz już, o czym będzie ta 
opowieść. Po prostu puść wodze fantazji. 

RAZEM OPOWIADAMY  

Poprzeglądajcie razem książkę, spójrzcie na ilustracje i opowiedzcie o nich. Co tam się dzieje? 
Porozmawiajcie razem o czym może być książka „Nie ma kota w szkole... a może jest?”. Co oznacza 
tytuł? Jak kończy się opowieść? Co jeszcze mogłoby się wydarzyć? Czy to mogłoby się wydarzyć w 
rzeczywistości? Dużo materiału do wspólnego przemyślenia i przedyskutowania.  

www.geenkatopschool.be
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RAZEM CZYTAMY NA GŁOS  

Czytanie książki na głos to o wiele więcej niż tylko czytanie. Przyjemna interakcja zapewnia przekazywanie 
przyjemności z czytania. Możesz urozmaicić opowieść swoim głosem. Możesz zadawać słuchaczowi 
wszelkiego rodzaju pytania. Możecie razem fantazjować o tym, co będzie dalej. Możesz wskazać szczegóły 
w książce i wspólnie szukać wyjaśnień. A jeszcze fajniejsze są rozmowy, które możesz potem prowadzić na 
temat opowieści… po prostu niespodziewanie… ponieważ nadal o niej rozmyślacie. 

RAZEM CZYTAMY  

Widząc że ktoś czyta, też chcemy czytać… więc wspólne czytanie jest bardzo motywujące. Postanówcie 
czytać na zmianę po zdaniu a nawet po całej stronie. Możecie się również umówić, aby ktoś czytał 
fragmenty opowiadania, a ktoś wcielił się w rolę postaci w książce. Używaj wielu intonacji i dziwnych 
głosów, aby ożywić postacie. Możesz nawet podczas czytania na glos odgrywać lub odtwarzać sytuacje. 
Fascynujące prawda?!  

 

Szybko przewróć tę stronę… tam zaczyna się opowieść. 

RAZEM SŁUCHAMY  

Odwiedźcie stronę internetową i posłuchajcie razem opowieści. Co może być przyjemniejszego niż wspól-
ne przeglądanie pięknej książki i słuchanie audio opowieści do tej książki. Głos poprowadzi Cię ilustracjami 
przez całą opowieść. A jeśli czegoś nie rozumiesz, możesz nacisnąć przycisk pauzy i wytłumaczyć sobie 
nawzajem albo tego wyszukać. Możesz odsłuchać opowieści audio i jeszcze raz przesłuchać gdziekolwiek i 
kiedykolwiek chcesz… nawet tak długo aż wyuczysz się tego na pamięć. 

Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę www.geenkatopschool.be i razem posłuchajcie opowieści audio.

www.geenkatopschool.be


