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Promowanie czytelnictwa w Zespole Szkół w Babicy. Książka
dotykowa
Rok szkolny 2016/2017 jest rokiem szczególnego promowania czytelnictwa. Czytanie książek
w sposób niezwykły wpływa na rozwój tak ważnych umiejętności, jak budowanie
swobodnej, płynnej i poprawnej językowo wypowiedzi, rozwija myślenie, wyobraźnię,
uczy ortografii, jest doskonałym sposobem na nudę… Tych zalet jest wiele, dlatego nasza
szkoła czynnie i bardzo aktywnie propaguje czytanie.
Niedawno obchodziliśmy szkolną uroczystość pasowania na czytelnika naszych
najmłodszych uczniów. W ten uroczysty sposób zostali oni zaproszeni do korzystania ze
skarbnicy doskonale wyposażonej szkolnej biblioteki.
Nasza szkoła podjęła również inicjatywy czytające przerwy i przerwy z bajką, podczas
których można posłuchać ciekawych utworów literackich w interpretacji naszych uczniów.
Jednym z pomysłów na promowanie czytelnictwa było również przygotowanie
niezwykłej książki – książki dotykowej. Od listopada, co tydzień, wraz z uczniami
uczęszczającymi na zajęcia szkolnego kółka czytelniczego, pracowaliśmy nad wykonaniem
dotykowych ilustracji do wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny Idzie niebo ciemną nocą.
Ilustracje są niezwykłe, ponieważ mają jak najwierniej zobrazować rzeczywistość. Do ich
przygotowania użyliśmy miękkich materiałów, piór, papieru o specjalnej, działającej na
zmysł dotyku fakturze. Wszystkie materiały zostały zakupione w sklepie dla plastyków.
Pracę rozpoczęliśmy od przygotowania stronnic książki – tektura obklejona została
kolorowym papierem oraz ozdobną folią. Następnie, przy użyciu szablonów,
przygotowaliśmy poszczególne elementy obrazujące treść wiersza. Ptaszki zostały
wycięte z filcu, przyozdobione kolorowymi piórkami. Dzioby wykonaliśmy z pestek dyni,
gniazdo ptaszków z patyczków. Kot powstał według narysowanego przez uczniów szablonu,
który został wyklejony miękkimi pomponami. Dodatkowo przyozdobiliśmy go guzikami oraz
drutem naśladującym pazury. Gwiazdki zostały wycięte z filcu oraz brokatowego papieru.
Części te zostały przyklejone do przygotowanych wcześniej stronnic oraz połączone
z treścią wiersza, tworząc tym samym piękną całość.
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Pierwsze zajęcia, przed rozpoczęciem pracy nad książką, poświęciliśmy omówieniu pomysłów
na wykonanie poszczególnych elementów zaproponowanego przeze mnie wiersza.
Uczniowie zgłaszali swoje propozycje, wspólnie planowaliśmy strategię działania oraz listę
potrzebnych materiałów. Kolejne, cotygodniowe zajęcia upłynęły nam na pracy, która
dodatkowo okazała się świetną okazją do integracji grupy.
Tekst wiersza został wzbogacony zapisem z użyciem alfabetu Braille’a, co było możliwe dzięki
uprzejmości i życzliwości Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, gdzie
umożliwiono nam wydruk przy użyciu specjalnej maszyny drukującej dla niewidomych
i słabowidzących.
Wykonana przez nas książka została wysłana do Ogólnopolskiej Wypożyczalni Książek
Dotykowych dla dzieci niewidomych. W ten sposób wspieramy działalność fundacji „Jasne
Strony” oraz dodajemy niewielką cegiełkę do szczytnego celu, jakim jest promowanie
czytelnictwa wśród tych, dla których jest to szczególnie trudne…

Okładka książki „Idzie niebo ciemną nocą”

2
Warszawa, marzec 2017

DOBRE PRAKTYKI SOT/MOT • Magdalena Wieszczek, Zespół Szkół w Babicy •
Książka dotykowa •

Kolejne strony książki: tęcza i gwiazdy, ptaszki w gnieździe, kot
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