
Artykuł pochodzi ze strony: How to Host a Book Tasting | AKJ Education 

Jak zorganizować „Degustację książek”? 

Autor: Amber Cook, Nauczyciel szkoły publicznej w Baltimore County  

Degustacja książki? Uczniowie są zawsze zakłopotani, gdy mówię im, że mamy degustację książek. 

Trzecioklasiści mogą być całkiem dosłowni! Zazwyczaj spotykam się z reakcją: "Czy to znaczy, że 

będziemy kosztować książki?!" 

CZYM WIĘC JEST DEGUSTACJA KSIĄŻKI? 

Dzień Degustacji Książek oferuje moim uczniom poznanie różnorodnych gatunków literackich, nowych 

autorów i rodzajów książek. Sprawia, że nabierają apetytu na książki, których mogli wcześniej nie znać 

i nie interesować się nimi w bibliotece. Celem jest zachęcenie, zainteresowanie i zmotywowanie 

uczniów do stania się aktywnymi czytelnikami. Degustacja książki to jedna z moich ulubionych lekcji w  

klasie nauczania początkowego! 

Jak zorganizować degustację książki? Tworzę w klasie klimat kawiarni na cały dzień szkolny! Dekoruję 

obrusami ławki, a wybrani uczniowie otrzymują czapki szefa kuchni. To niesamowite wrażenie kiedy 

uczniowie wchodzą do naszej pracowni i widzą, że została przekształcona w kawiarnię pani Cook – ich 

miny są BEZCENNE!  

 

Jest to całodniowe ćwiczenie wypełnione zajęciami, których kulminacją jest Degustacja Książki. Celem 

jest włączenie czytania w różne obszary nauczania. Zaczynamy od zajęć z „nauki”, aby zmotywować 

uczniów. 

LEKCJA NAUKI 

Zaczynam od tego, że uczniowie czytają fragment tekstu informacyjnego o maśle. Zawiera on historię 

masła, do czego masło jest używane i opis jak zrobić masło. Potem zdradzam pierwszą niespodziankę 

dnia. Jest nią zrobienie własnego masła! Uczniowie otrzymują mały pojemnik z wysokoprocentową 

śmietaną i szczyptą soli. Korzystając z tekstu informacyjnego, uczniowie dowiadują się, że muszą 

ENERGICZNIE potrząsnąć pojemnika, aby otrzymać masło. Po wytrąceniu się grudek masła daję im 

kromkę chleba i łyżkę do rozsmarowania i zaczyna się zabawa! 

LEKCJA MATEMATYKI  

Po naszej lekcji przedmiotów ścisłych przechodzimy do matematyki. Aby pozostać w klimacie kawiarni  

i jednocześnie realizować zajęcia w ramach podstawy programowej, moi uczniowie przekształcają się 

w kelnerów i gości w restauracji. Każdy uczeń otrzymuje menu i formularz zamówienia. Pierwsza grupa 

uczniów jest odpowiedzialna za przyjmowanie zamówień. Kelnerzy wykorzystują umiejętności 
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mnożenia do obliczania rachunku za posiłki, podczas gdy goście mogą wybierać z różnych opcji menu 

by np. uzyskać wysoką/trudną do obliczenia kwotę za swoje zamówienie. Zmieniamy role, aby wszyscy 

uczniowie mieli szansę być gościem lub kelnerem. 

LEKCJA ELA 

Po lekcji matematyki przechodzimy do naszego bloku ELA, to wtedy odbywa się właściwa Degustacja 

Książki. Korzystam z różnych zasobów, w tym niektórych materiałów do druku ze stron oferujących 

pomoce dla nauczycieli np. Teachers Pay Teachers Joanna Miller, aka Head Over Heels for Teaching. 

Materiały obejmują m.in. broszurę o książkach, które uczniowie będą mogli przeczytać i polecić, 

serwetkę do zanotowania swoich uwag, szablon podkładki. Pudełka z książkami rozstawiam na 

osobnych stolikach. Są one uporządkowane według gatunku literackiego i opisane, tak by dać uczniom 

wyobrażenie o tym, czego mogą się spodziewać przy każdym stoliku.  

Uczniowie przeglądają książki i wybierają te, które ich interesują. Aby utrzymać klimat kawiarni 

odtwarzana jest spokojna muzyka, co pozwala uczniom naprawdę zanurzyć się w książkach i zacząć 

czytać kilka pierwszych stron. Wypełniają też karty pracy w formie małego kwestionariusza, aby mogli 

później podzielić się wrażeniami z lektury. Zazwyczaj jest tak duże zainteresowanie i zaangażowanie, 

że uczniowie niechętnie przerywają czytanie by zmienić stoliki! 

 

Na zakończenie Degustacji Książek uczniowie mają okazję poznać wszystkie gatunki literackie. 

Następnie siadamy w kręgu i prowadzimy rozmowę, podczas której uczniowie mogą podzielić się 

książkami, które polecają. Uwielbiam, gdy uczniowie okazują entuzjazm i pasję, gdy dyskutują na temat 

interesującej ich książki, lub gdy zachęcają innych uczniów do jej przeczytania. Zachęca to innych do 

pożyczenia książki, której mogli nie spróbować podczas zajęć. 

 

 Jeśli myślisz o Dniu Degustacji Książki, gorąco polecam! Budowanie emocji związanych z czytaniem jest 

czymś, co może być wyzwaniem, szczególnie dla młodych czytelników, ale czerwone obrusy i 

odpowiednio dobrane książki z biblioteki to prosty sposób na zachęcenie uczniów do czytania. 

Znalezienie odpowiedniej książki dla każdego ucznia to coś, co może zająć trochę czasu, ale efekty będą 

zauważalne przez cały rok szkolnym! 


