
Lekcja z lekturą – materiały z blogów blogów 

 

Kozłowska J. autorka bloga polonistkawakcji.blogspot.com 

  

 

Akcja lektura - "Mały Książę" [27.04.2017] Tryb dostępu: 

https://polonistkawakcji.blogspot.com/2017/04/akcja-lektura-may-ksiaze.html  

Akcja lektura - na tapecie jeszcze raz "Stary człowiek i morze" [20.03.2017] Tryb dostępu: 

https://polonistkawakcji.blogspot.com/2017/03/akcja-lektura-na-tapecie-jeszcze-raz.html  

 

Akcja "Powrót" i 2 pomysły na lekcję z "Dywizjonem 303" [01.02.2017] Tryb dostępu: 

https://polonistkawakcji.blogspot.com/2017/02/akcja-powrot-kilka-pomysow-na-lekcje-i.html  

Akcja lektura - E. Hemingway "Stary człowiek i morze" cz.1 [11.04.2016] Tryb dostępu: 

https://polonistkawakcji.blogspot.com/2016/04/akcja-lektura-e-hemingway-stary-

czowiek.html  

 

Akcja lektura - E.Hemingway " Stary człowiek i morze" cz.2 [19.10.2016] Tryb dostępu: 

https://polonistkawakcji.blogspot.com/2016/04/akcja-lektura-ehemingway-stary-czowiek.html  

Akcja lekcja - wiersz Edwarda Stachury "Człowiek człowiekowi" [03.04.2016] Tryb dostępu: 

https://polonistkawakcji.blogspot.com/2016/04/akcja-lekcja-wiersz-edwarda-stachury.html  

Samanta Dryja-Zabielska autorka bloga edukacjazpasja.pl 

Jak oswoić lektury szkolne: Lekturownik [18.07.2018] Tryb dostępu: 

http://www.edukacjazpasja.pl/oswoic-lektury-szkolne-lekturownik/  

Scenariusz cyklu lekcji o mitologii z twórczym wykorzystaniem serwisu YouTube 

[05.01.2018] Tryb dostępu: 

http://www.edukacjazpasja.pl/scenariusz-cyklu-lekcji-o-mitologii/  

Scenariusz lekcji w roli głównej z wiedźminem [10.12.2017] Tryb dostępu: 

http://www.edukacjazpasja.pl/scenariusz-lekcji-w-roli-glownej-z-wiedzminem/  

Białoszewski na lekcji polskiego [25.04.2016] Tryb dostępu: 

http://www.edukacjazpasja.pl/bialoszewski-na-lekcji-polskiego/  

 

Polonistka Mary autorka bloga blogowaniepolonistki.blogspot.com 
 

Przygody Odyseusza [10.02.2014] Tryb dostępu: 

http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2014/02/przygody-odyseusza.html  

 

Pierwsze próby komiksowe. [05.06.2014] Tryb dostępu: 
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http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2014/06/pierwsze-proby-komiksowe.html  

 

Zostań milionerem! [10.01.2014] Tryb dostępu: 

http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2014/01/zostan-milionerem.html  

 

Nowa krzyżówka związana z naszą lekturą. [08.01.2014] Tryb dostępu: 

http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2014/01/nowa-krzyzowka.html  

 

Wykreślanka - "Tajemniczy ogród". [08.01.2014] Tryb dostępu: 

http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2014/01/wykreslanka-tajemniczy-ogrod.html  

 

Jak ciekawie omówić lekturę? [25.10.2013] Tryb dostępu: 

http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2013/10/jak-ciekawie-omowic-lekture.html  

 

Gra planszowa na motywach lektury pt. "Opowieści z Narnii" [16.10.2013] Tryb dostępu: 

http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2013/10/gra-planszowa-na-motywach-lektury-

pt.html  

 

Układamy puzzle i odpowiadamy na pytania związane z lekturą. [07.10.2013] Tryb dostępu: 

http://blogowaniepolonistki.blogspot.com/2013/10/ukadamy-puzzle-i-odpowiadamy-na-

pytania.html  

 

Helena Olkucka autorka bloga 

nieszablonowypolonista.blogspot.com  [piszą też Małgorzata 

Róg/Agata Wrotkowska/Marta Wąsik] 
 

"Chłopcy z Placu Broni" - sprawdzenie znajomości treści lektury inaczej! [26.11.2018] Tryb 

dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/11/chopcy-z-placu-broni-sprawdzenie.html 

 

Powtórzenie z epoki romantyzmu w rękach uczniów [11.06.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/06/powtorzenie-z-epoki-romantyzmu-w-

rekach.html  

 

Czas na powtórzenie lapbookową metodą- lektury gimnazjalne! [27.05.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/05/czas-na-powtorzenie-lapbookowa-

metoda.html  

 

Uczeń – detektyw? A dlaczego nie? - "Dwanaście prac Herkulesa". [21.05.2018] Tryb 

dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/05/uczen-detektyw-dlaczego-nie-

dwanascie.html  

 

Bierzemy na warsztat „Zemstę” Aleksandra Fredry [21.05.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/05/bierzemy-na-warsztat-zemste-

aleksandra.html  
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"Sposób na Alcybiadesa" na wieszaku [23.04.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/04/sposob-na-alcybiadesa-na-

wieszaku.html  

 

Program teatralny "Zemsty" [03.04.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/04/program-teatralny-zemsty.html  

 

"Dziady" Adama Mickiewicza w programie telewizyjnym - "Reporterskim okiem" [02.04.2018] 

Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/04/dziady-adama-mickiewicza-w-

programie.html  

 

Biografie Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego - rysunkowy screen z facebooka 

poetów [24.03.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/biografie-adama-mickiewicza-i-

juliusza.html  

 

Aksjologiczne rozważania na podstawie wiersza "Śpieszmy się kochać ludzi" Jana 

Twardowskiego [19.03.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/aksjologiczne-rozwazania-na-

podstawie.html  

 

"Imperium" Ryszarda Kapuścińskiego i lego education [15.03.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/imperium-ryszard-kapuscinskiego-i-

lego.html  

 

Tworzenie cv - biografia Jana Kochanowskiego [10.03.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/tworzenie-cv-biografia-jana.html  

 

"Buszujący w zbożu" i 6 myślących kapeluszy [06.03.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/buszujacy-w-zbozu-i-6-myslacych.html  

 

Wizualizacje "Bajek" Ignacego Krasickiego [03.03.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/wizualizacje-bajek-ignacego-

krasickiego.html  

  

“Balladyna” Juliusza Słowackiego w teatrze kamishibai [03.03.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/balladyna-juliusza-sowckiego-w-

teatrze.html  

 

"Reduta Ordona " Adama Mickiewicza w przekładzie intersemiotycznym [03.03.2018] Tryb 

dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/03/reduta-ordona-adama-mickiewicza-

w.html  

 

PLAN WYDARZEŃ INACZEJ - ADAM MICKIEWICZ "LILIE [25.02.2018] Tryb dostępu: 

http://nieszablonowypolonista.blogspot.com/2018/02/plan-wydarzen-inaczej-bardzo-

czesta.html  
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Joanna Waszkowska autorka bloga uczycielnica.blogspot.com 

 

Zrób planszówkę [29.02.2018] Tryb dostępu: 

http://uczycielnica.blogspot.com/2016/02/zrob-planszowke.html  

 

Stwórz sobie nową planetę, czyli przygoda z "Małym Księciem" [31.10.2015] Tryb dostępu: 

http://uczycielnica.blogspot.com/2015/10/stworz-sobie-nowa-planete-czyli.html#more  

 

Symulacje i ćwiczenia językowe z Placem Broni [06.02.2015] Tryb dostępu: 

http://uczycielnica.blogspot.com/2015/02/symulacje-i-cwiczenia-jezykowe-z-placem.html  

 

Potter kontra Kleks [10.05.2014] Tryb dostępu: 

http://uczycielnica.blogspot.com/2014/05/potter-kontra-kleks.html  

 

Agata Karolczyk-Kozyra autorka bloga 

kreatywnypolonista.blogspot.com 
 

Tym razem "LALKA" i Stanisław Wokulski [02.12.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/12/tym-razem-lalka-i-stanisaw-wokulski.html  

 

"NAS NAUCZONO..." - o poezji Baczyńskiego w szkole ponadpodstawowej [27.11.2018] 

Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/11/nas-nauczono-o-poezji-baczynskiego-

w.html  

 

UKŁADANKA EKSPERCKA w mojej wersji - "walczymy" z "Krzyżakami" [17.11.2018] Tryb 

dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/11/ukadanka-ekspercka-w-mojej-wersji.html  

 

JAK PRACOWAĆ METODĄ STACJI ZADANIOWYCH na lekcjach języka polskiego? 

[27.10.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/10/jak-pracowac-metoda-stacji-

zadaniowych.html  

 

"DZIADY" cz. II, czyli Mickiewicz oswojony [07.10.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/10/dziady-cz-ii-czyli-mickiewicz-oswojony.html  

 

"REDUTA ORDONA" szczegółowo [05.10.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/10/reduta-ordona-szczegoowo.html  

 

"ODA DO MŁODOŚCI" LUB "WESELE" - o relacjach społecznych w lekturach [23.09.2018] 

Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/09/oda-do-modosci-lub-wesele-o-

relacjach.html  
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Cztery pomysły na setną rocznicę - zajęcia z Mickiewicza, Wyspiańskiego i Żeromskiego 

[08.09.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/09/cztery-pomysy-na-setna-rocznice-

zajecia.html  

 

GAZETA, czyli pomysł na lekturę [29.08.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/08/gazeta-czyli-pomys-na-lekture.html  

 

LEKTURA W PUDEŁKU [26.08.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/08/lektura-w-pudeku.html  

 

OSWOIĆ "Ferdydurke" [18.08.2018] Tryb dostępu: 

http://kreatywnypolonista.blogspot.com/2018/08/oswoic-ferdydurke.html  

 

Magdalena Góra autorka bloga belferkawsieci.blogspot.com 
 

Quo vadis książka o zderzeniu cywilizacji - słuchowisko i karta pracy [04.08.2017] Tryb 

dostępu: 

http://belferkawsieci.blogspot.com/2017/08/quo-vadis-ksiazka-o-zderzeniu.html  

 

Szekspir challenge, czyli stacje zadań, kody QR i learning apps [28.02.2017] Tryb dostępu: 

http://belferkawsieci.blogspot.com/2017/02/szekspir-challenge-czyli-stacje-zadan.html  

 

Śledczy na tropie Balladyny! [31.01.2017] Tryb dostępu: 

http://belferkawsieci.blogspot.com/2017/01/sledczy-na-tropie-balladyny.html  

 

Sienkiewicz z odzysku [02.06.2016] Tryb dostępu: 

http://belferkawsieci.blogspot.com/2016/06/sienkiewicz-z-odzysku.html  

 

Prasówka z Lalką [24.04.2016] Tryb dostępu: 

http://belferkawsieci.blogspot.com/2016/04/prasowka-z-lalka.html  

 

Blogi lekturowe [16.03.2016] Tryb dostępu: 

http://belferkawsieci.blogspot.com/2016/03/blogi-lekturowe.html  

 

Kasia i Małgosia autorki bloga lubimyuczyc.blogspot.com  
 

„Pan Tadeusz” – powrót panicza i powrót lektury [22.11.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/11/pan-tadeusz-powrot-panicza-i-powrot.html  

 

„Kamienie na szaniec” – zbiór przydatnych linków [04.11.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/11/kamienie-na-szaniec-zbior-przydatnych.html  

 

Magiczne wynalazki – zadanie twórcze po lekturze „Felix, Net i Nika oraz Gang 

Niewidzialnych Ludzi” [02.11.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/11/magiczne-wynalazki-zadanie-tworcze-po.html  
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Rysunkowa kartkówka [22.10.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/10/rysunkowa-kartkowka.html  

 

Jak najkrócej powiedzieć jak najwięcej? Aforyzmy Leca i fraszki Sztaudyngera [25.09.2018] 

Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/09/jak-najkrocej-powiedziec-jak-najwiecej.html  

 

Ile zapamiętałem z lekcji? - mały eksperyment [24.04.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/04/ile-zapamietaem-z-lekcji-may-eksperyment.html  

 

Lapbooki z „Quo vadis” [24.03.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/03/lapbooki-z-quo-vadis.html  

 

Legendy – kilka propozycji [14.03.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/03/legendy-kilka-propozycji.html  

 

Wykorzystanie pomysłu „Escape room” w szkole [02.03.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/03/wykorzystanie-pomysu-escape-room-w.html  

 

„Akademia pana Kleksa” – garść pomysłów [26.01.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/01/akademia-pana-kleksa-garsc-pomysow.html  

 

Mickiewiczowskie opisy przyrody w klasie 4 [18.01.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/01/mickiewiczowskie-opisy-przyrody-w.html  

 

Współcześni raperzy a filomaci [13.01.2018] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2018/01/wspoczesni-raperzy-filomaci.html  

 

Praca nad „Dziadami”, cz. II za pomocą pokera kryterialnego [08.12.2017] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2017/12/praca-nad-dziadami-cz-ii-za-pomoca.html  

 

Jan Kochanowski na facebooku [25.10.2017] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2017/10/jan-kochanowski-na-facebooku.html  

 

Pomysł na lekturę „PINOKIO” [21.10.2017] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2017/10/pomys-na-lekture-pinokio.html  

 

Projekty lekturowe [04.06.2017] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2017/06/projekty-lekturowe.html  

 

W 5 dni z „80 dni dookoła świata” J. Verne’a. Lektura w pigułce - skrót konspektów 

[24.02.2017] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2017/02/w-5-dni-z-80-dni-dookoa-swiata-j-vernea.html  

 

„Oskar i pani Róża” – pomysł na lekturę [31.01.2017] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2017/01/oskar-i-pani-roza-pomys-na-lekture.html  

 

„Pamiętnik z powstania warszawskiego” – kilka pomysłów [01.12.2016] Tryb dostępu: 
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http://lubimyuczyc.blogspot.com/2016/12/pamietnik-z-powstania-warszawskiego.html  

 

Zadanie inspirowane lekturą „Sposób na Alcybiadesa” [26.11.2016] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2016/11/zadanie-inspirowane-lektura-sposob-na.html  

 

Wielozmysłowa interpretacja „Ulewy” Adama Asnyka [25.10.2016] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2016/10/wielozmysowa-interpretacja-ulewy-adama.html  

 

Nieśmiertelne „Kamienie na szaniec” [30.03.2016] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2016/03/niesmiertelne-kamienie-na-szaniec.html  

 

Sąd nad Balladyną [19.03.2016] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2016/03/sad-nad-balladyna.html  

 

Twórcze zakończenie przygody z książką „Charlie i fabryka czekolady” [15.01.2016] Tryb 

dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2016/01/tworcze-zakonczenie-przygody-z-ksiazka.html  

 

Trudne wybory bohaterów „Ani z Zielonego Wzgórza” [01.12.2015] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2015/12/trudne-wybory-bohaterow-ani-z-zielonego.html  

  

Folder o postaci mitologicznej [07.11.2015] Tryb dostępu: 

http://lubimyuczyc.blogspot.com/2015/11/folder-o-postaci-mitologicznej.html  

 

Joanna Heltowicz autorka bloga 

polonistkaprzytablicy.blogspot.com 
 

Lekturowe skojarzenia - "Kamienie na szaniec" w taboo [20.04.2018] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2018/04/lekturowe-skojarzenia-kamienie-na.html  

 

Pomysł na "Pamiętnik ..." i indywidualizację pracy w klasie [09.04.2018] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2018/04/pomys-na-pamietnik-i-

indywizdualizacje.html  

 

Stanowiska z Panem Kleksem [16.03.2018] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2018/03/stanowiska-z-panem-kleksem.html  

 

Stanowiska (nie całkiem) "syzyfowe" [07.01.2018] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2018/01/stanowiska-nie-cakiem-syzyfowe.html  

 

Mikołajkowe lapbooki [08.12.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/12/mikoajkowe-lapbooki.html  

 

Cyfrowy komiks na podstawie "Romea i Julii" [01.07.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/07/cyfrowy-komiks-na-podstawie-romea-

i.html  
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Antyczna prasówka [16.05.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/05/antyczna-prasowka.html  

 

Myśliwcy z "Dywizjonu 303" na Facebooku!!! [17.03.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/03/mysliwcy-z-dywizjonu-303-na-

facebooku.html  

 

Lecimy z ... "Dywizjonem 303" Gra interaktywna [08.03.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/03/lecimy-z-dywizjonem-303_8.html  

 

Podróż z przygodami, czyli "Krzyżacy" na stacjach [20.02.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/02/podroz-z-przygodami-czyli-krzyzacy-

na.html  

 

Rozszerzona rzeczywistość na lekcji języka polskiego [01.02.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/02/rozszerzona-rzeczywistosc-na-lekcji.html  

 

Z Małym Księciem przez (wszech)świat - gamifikacja [16.01.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/01/z-maym-ksieciem-przez-wszechswiat.html  

 

Literackie blogowanie [11.01.2017] Tryb dostępu: 

http://polonistkaprzytablicy.blogspot.com/2017/01/literackie-blogowanie.html  

 

Pani Kowalska autorka bloga szkolainaczej.blogspot.com 
 

W komiksowym świecie [29.11.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/11/w-komiksowym-swiecie.html  

 

Lekturowe awatary [05.06.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/06/lekturowe-awatary.html  

 

Postacie na okrągło [12.05.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/05/postacie-na-okrago.html  

 

Terapia na polskim [27.04.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/04/terapia-na-polskim.html  

 

Tik-owy escape room [08.03.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/03/tik-owy-escape-room.html  

 

Dookoła świata [03.03.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/03/dookoa-swiata.html  

 

Tajna wiadomość [05.02.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/02/tajna-wiadomosc.html  

 

Scenka w 3D [15.02.2018] Tryb dostępu: 
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https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/02/scenka-w-3d.html  

 

2 w 1 [23.01.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/01/2-w-1.html  

 

Oczami Wróżbity [12.01.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/01/oczami-wrozbity.html  

 

Spacerkiem po Avonlea [08.01.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/01/spacerkiem-po-avonlea.html  

 

Opis w pudełku schowany [03.01.2018] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2018/01/opis-w-pudeku-schowany.html  

 

Lektura w mem zamknięta [17.11.2017] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2017/11/lektura-w-mem-zamknieta.html  

 

Mieczów ci u nas dostatek… [04.04.2017] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2017/04/mieczow-ci-u-nas-dostatek.html  

 

Klasyka trochę inaczej [13.01.2017] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2017/01/klasyka-troche-inaczej.html  

 

W komiksie [09.11.2016] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2016/11/w-komiksie.html  

 

Oswajamy lekturę [31.10.2016] Tryb dostępu: 

https://szkolainaczej.blogspot.com/2016/10/oswajamy-lekture.html  

 

Katarzyna Polak autorka bloga kreatywnanauka.blogspot.com 
 

Zew natury, czyli szaleństwa na świeżym powietrzu [31.07.2018] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2018/07/zew-natury-czyli-szalenstwa-na-swiezym.html  

 

W infograficznym skrócie [31.01.2018] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2018/01/w-infograficznym-skrocie.html  

 

Odwrócona kartkówka [13.01.2018] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2018/01/odwrocona-kartkowka.html  

 

Akcja stacja [24.11.2017] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2017/11/akcja-stacja.html  

 

Podróże z Małym Księciem [30.09.2017] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2017/09/podroze-z-maym-ksieciem.html  

 

Wiedźmińska wioska, czyli LARP szkolny [10.08.2017] Tryb dostępu: 
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http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2017/08/wiedzminska-wioska-czyli-larp-szkolny.html  

 

Wyruszamy na "Łowy" [15.06.2017] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2017/06/wyruszamy-na-owy.html  

 

Lekturowo filmowo poklatkowo [05.04.2017] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2017/04/lekturowo-filmowo-poklatkowo.html  

 

Śledztwo w sprawie zabójstwa… [29.01.2017] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2017/01/sledztwo-w-sprawie-zabojstwa.html  

 

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie… [30.12.2016] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2016/12/ciemno-wszedzie-gucho-wszedzie.html  

 

Morderstwa, zdrady, duchy... ballady! [03.12.2016] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2016/12/morderstwa-zdrady-duchy-ballady.html  

 

5 sposobów na... "Antygonę" [24.11.2016] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2016/11/5-sposobow-na-antygone.html  

 

Bohaterowie zaklęci w cienie [07.08.2016] Tryb dostępu: 

http://kreaktywnanauka.blogspot.com/2016/08/bohaterowie-zakleci-w-cienie.html  

 

Izka autorka bloga polskizklasa.pl 
 

Lektura nad głowami [07.12.2018] Tryb dostępu: 

http://polskizklasa.pl/lektura-nad-glowami/  

 

„Tajemniczy ogród” na własnej planszówce i zaskakujący feedback od uczniów [19.11.2018] 

Tryb dostępu: 

http://polskizklasa.pl/tajemniczy-ogrod-na-wlasnej-planszowce-i-zaskakujacy-feedback-od-

uczniow/  

 

Wszystko to, co lubi mózg, czyli jak ciekawie omówić „Tajemniczy ogród” [08.11.2018] Tryb 

dostępu:http://polskizklasa.pl/435-2/  

 

Lapbooki i inne cudeńka [07.09.2018] Tryb dostępu: http://polskizklasa.pl/lapbooki-i-inne-

cudenka/  

 

Z lekturami za pan brat – o lekturowniku i przedlekturowniku słów kilka (do pobrania) 

[27.08.2018] Tryb dostępu:http://polskizklasa.pl/z-lekturami-za-pan-brat-o-lekturowniku-i-

przedlekturowniku-slow-kilka-do-pobrania/  

 

 

Opracowała: Angelika Głowacka 
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