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E-MOTIVE
równo$% emotions ruch
equity emocje  movement

&E-Motive to sie! organizacji z ca"ego #wiata, które dziel$ si% wiedz$ i do#wiad- 

czeniem, by tworzy! innowacyjne i skuteczne rozwi$zania dla wspólnych problemów.

&E-Motive umo&liwia specjalistom i organizacjom z Afryki, Azji, Ameryki 

'aci(skiej i Europy nawi$zanie kontaktów i poznawanie skutecznych metod pracy, 

stworzonych w krajach Globalnego Po"udnia.

&E-Motive wspiera wymian% wiedzy i do#wiadczenia, tworz$c warunki do wza-

jemnego uczenia si%, z poszanowaniem równych praw wszystkich uczestnicz$cych 

w programie organizacji.

&E-Motive to równie& uwra&liwianie szerokiego grona odbiorców na globalne 

wspó"zale&no#ci i upowszechnianie nowych metod wspó"pracy na rzecz rozwoju.

&E-Motive rozpocz$" si% w Holandii w 2006 r., jako jeden z innowacyjnych pro-

gramów Oxfam Novib. Od tego czasu zorganizowano ponad 80 wymian z udzia"em 

organizacji pozarz$dowych z Holandii i krajów Globalnego Po"udnia.

&W 2014 r. pierwsze wymiany E-Motive w Polsce zorganizowa"o Stowarzysze-

nie „Jeden )wiat” we wspó"pracy z organizacjami z Laosu i Meksyku.

Zmieniaj to, co bliskie. Inspiruj si' tym, co odleg!e.



WPROWADZENIE
We wspó!czesnym "wiecie programy promuj#ce literatur$ i czytelnictwo nie mog# by% 

adresowane wy!#cznie do „czytelnika” – czytamy w meksyka(skim Narodowym Pro-

gramie Rozwoju Czytelnictwa. Programy te powinny kreowa% wszechstronnego odbior- 

c$ s!owa pisanego, czyli rozwija% wszystkie kompetencje komunikacyjne tj. s!uchanie, 

mówienie, czytanie i pisanie.

Meksyk to kraj o niezwyk"ej ró&norodno#ci kulturowej i j%zykowej – na co dzie(, 

poza hiszpa(skim, u&ywanych jest tu ponad 60 ró&nych j%zyków. To równie& kraj 

wielkich asymetrii i nierówno#ci spo"ecznych.

Pierwszym krokiem do upowszechniania czytelnictwa jest alfabetyzacja – w Meksy- 

ku 12% dzieci w wieku 6-12 lat nie potrafi pisa! i czyta!. W najzamo&niejszych regio- 

nach kraju analfabetyzm praktycznie nie istnieje, ale w ubogich stanach na po"udniu  

(np. w Chiapas lub w Oaxaca) czyta! i pisa! nie potrafi ponad 20% osób powy&ej  

15. roku &ycia. 

W Polsce &adnych ksi$&ek nie czyta ok. 5% dzieci ze szkó" podstawowych i a& 14% 

gimnazjalistów. W wolnym czasie dzieci najch%tniej ogl$daj$ telewizj% lub korzys-

taj$ z komputera i to w"a#nie nowe technologie s$ najwi%kszym wyzwaniem dla 

ksi$&ki papierowej. 

Na kszta"towanie czytelniczych upodoba( istotny wp"yw ma rodzina – dzieci, którym 

rodzice od najm"odszych lat czytali ksi$&ki, ch%tnie si%gaj$ po lektur%, gdy ju& same 

potrafi$ czyta!. W Meksyku prawie 40% rodziców m"odszych dzieci nie przeczyta"o 

im przez ostatni rok ani jednej ksi$&ki. Czytanie kojarzone jest przede wszystkim ze 

szko"$. W szkole jednak nauka czytania oznacza przede wszystkim nauk% czytania ze 

zrozumieniem. Ale przecie& umiej%tno#! czytania wcale nie oznacza zainteresowania 

literatur$, a najlepsi uczniowie nie zawsze s$ czytelnikami z pasj$.

W tej publikacji znajduj$ si% propozycje dzia"a(, które mo&na zrealizowa!  

w szkole, by zach%ci! dzieci do czytania i pokaza! im, &e literatura i ksi$&ki mog$ 

by! *ród"em fantastycznej zabawy.

Wszystkie opisane dzia"ania s$ z powodzeniem realizowane w wielu meksy- 

ka(skich szko"ach i bibliotekach – czy b%d$ inspiruj$ce dla nauczycieli i biblio- 

tekarzy z Polski?
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Meksyku&(
W wielu krajach tworzone s$ programy wspieraj$ce czytelnictwo i upowszechnia-

j$ce warto#ciow$ literatur%. W Polsce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

2014-2020 realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Mek-

syku podobny program realizowany jest od 2008 r. przez Ministerstwo Edukacji  

Narodowej.

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Meksyku jest rozwijanie 

kompetencji komunikacyjnych wszystkich Meksykanek i Meksykanów, aby:

 potrafili swobodnie czyta! teksty drukowane i elektroniczne,

 si%gali do literatury, by znale*! odpowiedzi na nurtuj$ce ich pytania,

 rozwijali ciekawo#!,

 poznawali swoje prawa i obowi$zki,

 potrafili znajdowa! rzetelne informacje,

 umieli dyskutowa!, wyra&a! swoje zdanie i przedstawia! argumenty,

  swobodnie pos"ugiwali si% j%zykiem, nadaj$c swoim wypowiedziom  

indywidualne, niepowtarzalne znaczenie,

 potrafili opisa! to, co my#l$ i czuj$,

 umieli samodzielnie, krytycznie i twórczo my#le!.

W kraju, w którym ludzie czytaj#, pisz#, s!uchaj# i opowiadaj#, &yje si$ lepiej. 

Tylko w ten sposób mo&emy stawi% czo!o nieuchronnym zmianom, zachodz#cym  

we wspó!czesnym "wiecie.

Meksyk czyta. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

(México lee. Programa de Fomento para el Libro y la Lectura)

'ycie ka&dego z nas jest cudown# opowie"ci#, do której mo&emy napisa% w!asne, 

szcz$"liwe zako(czenie.

Gabriela Ronquillo Morán - Gala
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ZABAWY Z KSI)*K) W SZKOLE
K+cik ksi+,ki&
K$cik ksi$&ki to szczególne miejsce w klasie: przytulne i wygodne, z kolorowymi po-

duszkami roz"o&onymi na dywanie i rega"em z ksi$&kami. Mo&na urz$dzi! go zgodnie 

ze swoimi potrzebami, upodobaniami i mo&liwo#ciami, ale najwa&niejsze, by by"o to 

miejsce wyj$tkowe – miejsce spotka( z ksi$&kami i opowie#ciami.

W Meksyku szkolne k$ciki ksi$&ek powstaj$ dzi%ki wsparciu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, ale w ka&dej klasie mo&na przygotowa! takie miejsce z pomoc$ uczniów, 

rodziców, szko"y czy lokalnych darczy(ców.

Aby stworzy! klasowy ksi%gozbiór mo&na poprosi! uczennice i uczniów, by przynie-

#li z domu po trzy ksi$&ki, które b%d$ s"u&y! do wspólnych zabaw, a z ko(cem roku  

szkolnego wróc$ do w"a#cicieli.

W k$ciku ksi$&ki warto codziennie organizowa! krótkie zaj%cia: czytanie, opowia-

danie, rozmowy o ksi$&kach, zabawy s"owno-ruchowe. Je#li dzieci polubi$ ten kwad-

rans w k#ciku ksi#&ki, je#li b%dzie to dla nich czas dobrej zabawy i oderwanie od szkol-

nych zaj%!, wtedy ksi$&ki i literatura stan$ si% dla nich atrakcyjn$ i inspiruj$c$ zabawk#. 

W'druj+ca ksi+,ka&
W$druj#ca ksi#&ka to metoda, która #wietnie sprawdza si% w edukacji wczesno- 

szkolnej – pomaga zainteresowa! dzieci lektur$, anga&uje rodziców, zach%ca do sa-

modzielnej pracy twórczej podczas tworzenia jednej wspólnej ksi$&ki.

Nale&y przygotowa! ksi$&k%: bia"e g"adkie kartki oprawione i ozdobione w taki 

sposób, by ksi$&ka przypomina"a walizk%, której strony b%d$ zape"nia! si% w trakcie 

podró&y.

Do ksi$&ki do"$czany jest list opisuj$cy drog% ksi$&ki, która najpierw trafi"a do 

domu nauczycielki lub nauczyciela, a potem wyruszy"a w dalsz$ podró& do domów 

wszystkich uczennic i uczniów z klasy.

Wariant dla m!odszych dzieci: Dzieci po kolei zabieraj$ ksi$&k% do domu – ksi$&ka 

podró&uje i codziennie odwiedza kogo# innego. Rodzice lub opiekunowie wpisu-

j$ do ksi$&ki wybrane przez siebie teksty: wierszyki, "ama(ce j%zykowe, piosenki, 

zagadki, interesuj$ce historyjki, opowie#ci itp. Dzieci tworz$ ilustracje do tekstu. 

Nast%pnego dnia w szkole dziecko opowiada o tym, co razem z rodzicami napisa"o 

i+narysowa"o, a potem ksi$&ka w%druje dalej – do domu kolejnego dziecka.
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Wariant dla starszych dzieci: Dzieci po kolei zabieraj$ ksi$&k% do domu i zapisuj$ 

w+niej wymy#lony przez siebie fragment opowie#ci – ka&de dziecko pisze jeden aka-

pit i rysuje do niego ilustracj%. Wraz z podró&$ ksi$&ki, rozwija si% akcja tworzonej 

przez dzieci historii. Gdy ksi$&ka odwiedzi wszystkie dzieci, trafia do klasowej biblio- 

teki lub k$cika ksi$&ki, by dzieci mog"y si%gn$! po ni$ kiedy tylko zechc$.

Okr+g!y stó!&
Okr#g!y stó! zach%ca do wymiany opinii i prezentacji ró&norodnych punktów widzenia.

Wariant dla m!odszych dzieci: Ka&de dziecko wybiera swoj$ ulubion$ ksi$&k% 

i +przynosi j$ do klasy. Codziennie dzieci lub nauczyciel czytaj$ na g"os jej fragmen-

ty, a w pi$tki wszyscy razem siadaj$ w kr%gu i rozmawiaj$ na temat przeczytanej 

ksi$&ki: wyra&aj$ swoje zdanie, dziel$ si% przemy#leniami, zadaj$ pytania i razem 

poszukuj$ na nie odpowiedzi.

Wariant dla starszych dzieci: Nauczyciel, bior$c pod uwag% zainteresowania dzieci, 

wybiera jedn$ ksi$&k%, któr$ uczennice i uczniowie czytaj$ samodzielnie. Podczas  

okr#g!ego sto!u klasa dzieli si% na dwie grupy, maj$ce odmienne zdania na temat 

lektury, i dyskutuje o ksi$&ce.

Opowiadanie historii&
Opowie#ci towarzysz$ nam na co dzie(, przez ca"e &ycie – ka&dy z nas kiedy# s"ucha" 

historii lub sam je opowiada". Opowie#! mo&e sta! si% inspiracj$ do wspania"ej zabawy 

– tak jak czytanie ksi$&ek. S"uchaj$c opowie#ci, dzieci bawi$ si%, ucz$ i poznaj$ #wiat.

Opowiadaj$c dzieciom rozbudzamy w nich ciekawo#! i zainteresowanie literatur$, 

rozwijamy ich wyobra*ni% i kreatywno#!, uczymy rozwi$zywa! problemy, zach%camy 

do dojrza"o#ci. Wspólne opowiadanie i s"uchanie historii umo&liwia stworzenie wyj$t-

kowej wi%zi pomi%dzy doros"ym i dzieckiem, nauczycielem i uczniem.

Opowie#ci mog$ sta! si% materia"em dydaktycznym: rozwijaj$ umiej%tno#! wy-

powiedzi (zarówno ustnej jak i pisemnej), ucz$ o ró&norodno#ci kulturowej #wiata, 

pozwalaj$ pozna! zwyczaje i tradycje.

Nauczyciel opowiada wybran$ przez siebie histori%, wzbogacaj$c opowie#! mimi- 

k$, gestem, modulacj$ g"osu. W trakcie opowiadania zadaje uczniom pytania, by 

zaanga&owa! ich w budowanie narracji. Gdy dzieci znaj$ ju& histori%, wszyscy razem 

opowiadaj$ j$ jeszcze raz, w"asnymi s"owami i wcielaj$c si% w poszczególne role.

5



Ksi+,ki obrazkowe&
Ksi$&ki obrazkowe s$ niezast$pione w pracy z dzie!mi (nie tylko najm"odszymi!). 

Mo&na znale*! przepi%kne ksi$&ki obrazkowe adresowane do dzieci w ró&nym wie-

ku: niektóre nie maj$ nic wspólnego z lukrowanymi historyjkami ze szcz%#liwym 

zako(czeniem, inne wydaj$ si% zupe"nie abstrakcyjne. Wszystkie mog$ by! nie-

zwykle inspiruj$ce.

Za pomoc$ ksi$&ek obrazkowych mo&na opowiada! dzieciom historie, pokazuj$c 

ilustracje. Mo&na te& poprosi! dzieci, by same stworzy"y opowie#! do ilustracji 

z+ksi$&ki.

Zabawy s!owne i ruchowe&
Czytanie ksi$&ek i opowiadanie historii powinno by! dla dzieci #wietn$ zabaw$.  

Zabawy s"owne i ruchowe mog$ by! doskona"$ rozgrzewk$ przed lektur$ lub we-

so"ym zako(czeniem spotkania z ksi$&k$.

Oto kilka przyk"adów zabaw z Meksyku.

Mateo, Mateo

Mateo, Mateo ¿dónde estás? Mateo, Mateo, gdzie jeste#?

rozgl#damy si$ przyk!adaj#c d!o( do czo!a i szukaj#c Mateo

Ven con nosotros a jugar. Chod*, na zabaw% nadszed" czas.

energicznie maszerujemy

Mateo, Mateo ¿dónde estás? Mateo, Mateo, gdzie jeste#?

rozgl#damy si$ przyk!adaj#c d!o( do czo!a i szukaj#c Mateo

Ven con nosotros a jugar. Chod*, na zabaw% nadszed" czas.

energicznie maszerujemy

Uno jeden

wyci#gamy przed siebie r$k$ i odliczamy na palcach: jeden

Dos dwa

wyci#gamy przed siebie r$k$ i odliczamy na palcach: dwa

Tres trzy

wyci#gamy przed siebie r$k$ i odliczamy na palcach: trzy

Cuatro cztery

wyci#gamy przed siebie r$k$ i odliczamy na palcach: cztery

Cinco pi%!

wyci#gamy przed siebie r$k$ i odliczamy na palcach: pi$%

Mateo ¡aquí estas! Mateo, tu jeste#!

wskazujemy na kolegów i kole&anki
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-ama#ce j'zykowe&

Si al pronunciar

te trabas con las palabras,

practica con trabalenguas,

porque trabalenguando,

te irás destrabalenguando.

Ma!a muszka spod )opuszki chcia!a mie% ró&owe nó&ki – ró&d&k# nó&ki czarowa!a, lecz 

wci#& nó&ki czarne mia!a. – Po có& czary, moja muszko? Rusz&e mó&d&kiem, a nie ró&d&k#! 

Wyrzu% wreszcie ró&d&k$ wró&ki i unurzaj w ró&u nó&ki!

Zabawy s"owno-ruchowe mo&na powtarza! kilka razy bawi$c si% pr%dko#ci$: naj-

pierw bardzo wolno, jakby odtwarzaj$c film w zwolnionym tempie, potem szyb-

ko i+bardzo szybko. Mo&na te& odgrywa! ró&ne emocje: #piewa!, udaj$c rado#!, 

smutek, z"o#!. 

ZAKO.CZENIE
Gdy czytamy, bawimy si$ i marzymy,

Ka&dego ranka budzimy si$ szcz$"liwi!

Gabriela Ronquillo Morán - Gala
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