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Przygotujmy się do  ŚWIATOWEGO DNIA GŁOŚNEGO CZYTANIA  2016  podczas  siedmiu tygodni dzielących 
nas od tego dnia. Czytajmy na głos każdego tygodnia używając tego kalendarza jako przewodnika.  
 

24 

Kiedy czytanie pomogło Ci poczuć 

przynależność do grupy? 

Jaki rodzaj lektury sprawia, że jesteś 

ciekaw i przepełnia  Cię zdziwieniem? 

W jaki sposób czytanie pomaga nam jednoczyć 

się i czynić  świat bardziej przyjaznym? 

Z jakimi wzorcami uprzejmości spotkałeś 

się podczas lektury? 

Jakie historie sprawiają, że czujesz się ufny  i 

jesteś dumny  z  siebie (że jesteś sobą)? 

Kiedy czytanie dało Ci odwagę 

by walczyć o coś w co wierzysz? 

Jeśli mógłbyś  podzielić się wiadomością o 

nadziei, co przeczytałbyś całemu światu?                                                           

 

Tydzień WRAD!                                                                  

 



PROPOZYCJE PUNKTÓW DO DYSKUSJI (po głośnym czytaniu)                        

na każdy tydzień 7 Mocy Odliczania do 24 lutego, 2016 r. 

 
 

Tydzień Przynależności 

(Belonging Week) 
 
 

1. Dlaczego bohater ma odczucie braku przynależności (np. do grupy, społeczności, rodziny, subkultury itp?) 

2. Pomyśl o momencie, kiedy ty dołączyłeś do nowej grupy lub społeczności. Co było dla ciebie wyzwaniem w 

związku z tym? 

3. Gdzie czujesz swą przynależność? Kto lub co sprawia, że ją czujesz?  

Tydzień Ciekawości 

(Curiosity Week) 
 

1. Czego ciekawi są bohaterowie? Czego uczą się dzięki swojej ciekawości? 

2. Co ciebie teraz najbardziej ciekawi? Dlaczego uważasz, że dobrze jest być ciekawym? 

3.  Pomyśl o czasie, kiedy widziałeś, co interesującego, czytałeś coś interesującego, spotkałeś kogoś nowego. Co 

zrobiłeś, aby nauczyć się (dowiedzieć się) więcej? 

Tydzień Przyjaźni 

(Friendship Week) 
 

1. Czego bohaterowie szukają w swoich znajomych? Jak ich traktują? 

2. Podziel się sytuacją, kiedy ty miałeś problem z przyjacielem. Co się stało (wydarzyło)? 

3. Podziel się sytuacją, kiedy przyjaciel ci pomógł. Co zrobił twój przyjaciel? Dlaczego przyjaźń jest tak ważna? 

 

Tydzień Uprzejmości 

(Kindness Week) 
 

 

1. W jaki sposób bohaterowie pokazują uprzejmość w tej historii? Dlaczego uprzejmość jest ważna w tej historii, i w 

twoim własnym życiu? 

2. Co znaczy być uprzejmym w stosunku do kogoś? Jakimi sposobami możesz pokazać uprzejmość w stosunku do 

kogoś? 

3. Podziel się sytuacją, kiedy ktoś był uprzejmy dla ciebie. Jak się wtedy czułeś? 

Tydzień Odwagi 

(Courage Week) 
 

 

1. Jak odważni są bohaterowie? Czy widziałeś kiedyś kogoś robiącego coś odważnego? 

2. Jak uważasz, co znaczy mieć odwagę? 

3. Czy pamiętasz sytuację, kiedy stanąłeś (opowiedziałeś się) za czymś, w co rzeczywiście wierzyłeś? Jak się wtedy 

czułeś? 

Tydzień Pewności 

(Confidence Week) 
 

 

1. Jak sądzisz, co to znaczy być pewnym siebie? Jak bohaterowie w tej historii (książce, opowiadaniu itp.) pokazują 

pewność siebie? 

2. Dlaczego ważnym jest wierzyć w siebie? Czy kiedykolwiek była sytuacja (czas), kiedy miałeś kłopot z poczuciem 

pewności siebie? 

3. Podziel się sytuacją ze swojego życia, kiedy byłeś dumny z siebie. Co się wydarzyło? 

Tydzień Nadziei 

(Confidence Week) 
 

 

1. Jak ważna jest dla bohaterów nadzieja? Co nadzieja pozwala im osiągnąć? 

2. Na co masz nadzieję? Co możesz zrobić, aby nadzieje się okazały się prawdą (urzeczywistniły się)? 

3. Dlaczego nadzieja jest ważna? 
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