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Nazywam się Marysia Bursche i od ponad 12 lat
urozmaicam dzieciom i nauczycielom lekcje angielskiego. 

Projektuję kreatywne materiały edukacyjne i szkolę
pedagogów, jak uczyć z głową – owocnie i nieszablonowo.
Przeszkoliłam już ponad 1500 nauczycieli i lektorów
językowych – zarówno początkujących, jak i tych z długim
stażem. Podpowiadam, jak sprawić, by uczniowie pokochali
angielski od pierwszych zajęć w przedszkolu lub w szkole.
Nie znam lepszego przepisu na udane lekcje niż mądra,
angażująca zabawa!

Od lat genialne anglojęzyczne książki dla dzieci towarzyszą
mi na zajęciach, a ja opracowałam swoją autorską metodę
pracy z tymi pomocami pod nazwą Booktelling.

W 2022 roku postanowiłam spełnić swoje skryte
marzenie i... wydałam własną książkę dla dzieci! :)

HELLO!



RABBIT ROO to tzw. concept picturebook, czyli książka obrazkowa 
dla dzieci nie mająca fabuły, a wprowadzająca pewne pojęcia do
celów edukacyjnych. Bohaterem książki jest tytułowy Króliczek Roo
– przedszkolak, z którym dzieci mogą się utożsamiać. W książce
mamy do czynienia z symetrią narracji słownej i wizualnej – 
tekst i ilustracje przedstawiają tą samą opowieść. Autorką warstwy
graficznej książki jest Magdalena Skowyra. Ilustracje są urocze 
i przyjemne dla oka, a kolory nadają grafikom ciepła. Układ stron 
jest spójny i współgra z tekstem zapisanym wielkimi literami 
i przejrzystą czcionką.

Jakie pojęcia możemy wprowadzić dzięki RABBIT ROO? Między
innymi kolory, jedzenie i czynności dnia codziennego. Podoba mi się
zaangażowanie czytelnika poprzez wprowadzenie elementów TPR
(clap, stomp, shout, say). Super, że część ilustracji pozwala na
rozszerzenie słownictwa, np. obrazki przedstawiające ulubione
jedzenie króliczka czy te przedstawiające Rabbit Roo w przedszkolu 
i w domu. Świetnym pomysłem jest nawiązanie do piosenki 
The Wheels On The Bus, którą na pewno zna każde dziecko 
w wieku przedszkolnym. Jako nauczyciel pracujący również ze
starszymi uczniami, zwróciłam uwagę na to, że książeczka kapitalnie
wprowadza elementy funkcji językowych, a mianowicie sposób
wyrażania upodobań poprzez słówka takie jak loves, like, favourite.

Całość przeczytasz na:
www.inamineofideas.wordpress.com

Fragment genialnej recenzji Klaudii Kwiecień:

https://inamineofideas.wordpress.com/2022/07/07/recenzja-rabbit-roo/
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Dziś oddaję w Twoje ręce nie tylko książkę. Chciałabym
podzielić się z Tobą całą koncepcją pracy z tym
kreatywnym narzędziem. Jednak zanim do tego
przejdziemy, musisz dowiedzieć się czym jest Booktelling.
To właśnie założenia tej metody stały się dla mnie
drogowskazem do stworzenia RABBIT ROO – 
książki dla dzieci, jakiej jeszcze nie było! :)

Wstęp

Czym jest booktelling?

1.

To moja autorska metoda pracy z książkami obrazkowymi,
którą idealnie podsumowują trzy poniższe punkty:

       

Żeby móc w pełni wykorzystać potencjał pięknie
ilustrowanych i napisanych z głową książek dla dzieci 
należy ustalić odpowiedni plan działania. Wszystko po to, 
by książka nie służyła tylko do tego, by ją przeczytać 
i odstawić na półkę. Z ciekawie skonstruowanych utworów
jesteśmy w stanie skorzystać na różne sposoby. Mogą
okazać się doskonałym źródłem słownictwa i struktur
językowych, uczyć dobrych nawyków czy odkrywać 
przed dziećmi zupełnie dla nich nowe zagadnienia.

5

 Booktelling to strategiczne podejście do pracy 
 z obcojęzyczną literaturą dla dzieci.



2.

3.

Wspomniana strategia to nic innego, jak odpowiednio
dobrane aktywności, które wprowadzone w kluczowych
momentach pracy z książką sprawią, że Twoje dzieci lub
uczniowie zostaną maksymalnie zaangażowani w zabawy 
z wykorzystaniem jej treści. 
 

Być może nie jest Ci obca koncepcja czytania dziecku 
w taki sposób, by robiło coś więcej, niż... tylko słuchało. 
To zdecydowanie jedno z założeń tej metody, ale nie
jedyne! Booktelling to przede wszystkim praca z treścią
utworu. Dlatego nie będę namawiać Cię tylko do czytania!
Dzięki odpowiedniej prezentacji książki, włączaniu
słuchaczy w przebieg opowiadania oraz angażowaniu kilku
zmysłów jednocześnie, dzieci świetnie opanują językowy
materiał. Zatem czytajcie, opowiadajcie, ruszajcie się i
przede wszystkim świetnie się bawcie!

         

Treść książki obrazkowej to nie tylko spisane słowa! 
Tu ogromną rolę grają ilustracje, a także to, co ukryte
między wierszami :). W tym e-booku znajdziesz pomysły 
na to, w jaki sposób zaprezentować książkę po raz
pierwszy, co zrobić, gdy Twoje dzieci/ uczniowie już
zapoznali się z jej treścią. Dowiesz się, dlaczego tak, a nie
inaczej wyglądają poszczególne strony, a także poznasz
moje propozycje na aktywności do wprowadzenia przed
czytaniem, w jego trakcie i po lekturze RABBIT ROO.

. 
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 Booktelling to sposób na to, by dziecko z biernego 
 słuchacza stało się uczestnikiem opowieści.

Booktelling to podpowiedź, jak wykorzystać potencjał
książki obrazkowej jako narzędzia dydaktycznego.



Zaraz po zajrzeniu do środka, z pewnością zauważysz, 
że w tej książce główne skrzypce grają ilustracje. Tekst 
ma być dla nich swego rodzaju wsparciem, a jednocześnie
może zmieniać się względem potrzeb danych odbiorców.  
O tym w jaki sposób, dowiesz się z dalszej części e-booka. 

Zgodnie z założeniami Booktellingu, zarówno Ty –
nauczyciel/ rodzic masz za zadanie reagować na to, 
co widzisz na poszczególnych stronach, jak i mały słuchacz.
By było to możliwe, ilustracje muszą być klarowne, a cały
układ graficzny – czytelny. Dlatego właśnie RABBIT ROO 
to przede wszystkim prostota, która kryje się zarówno 
w warstwie tekstowej, jak i wizualnej.

Poza wiodącą treścią, utwór zostawia przestrzeń 
na nowe wątki wprowadzane przez nauczyciela lub rodzica. 
Zachęca do udziału w rozmowie, wymiany myśli, pomysłów
i spostrzeżeń. Bawi, uczy, ciekawi i… wcale nie musi
kończyć się na ostatniej stronie! To od Ciebie zależy, 
ile jego warstw odkryjesz razem z dziećmi.
 
Za pośrednictwem niniejszego e-booka podpowiem Ci 
jak zabrać się za pracę z tą książką, by maksymalnie
wykorzystać jej potencjał.

Najważniejsze cechy "rabbit Roo"
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Jak sama nazwa wskazuje, Booktelling to bardziej
opowiadanie/ prezentacja danego utworu, niż jego
czytanie. Dlatego jednym z pierwszych i kluczowych
działań, jakie powinnaś/ powinieneś podjąć przed
wprowadzeniem książki, jest dokładne zapoznanie się 
z jej treścią.

Przed lekturą

Tekst najlepiej znać na pamięć, lub na tyle dobrze, byś
był/a w stanie pokazywać i opowiadać to, co kryje się 
w książce bez konieczności zaglądania co chwilę do środka.
Ma to szczególne znaczenie w pracy z grupą dzieci, kiedy
po prostu fizycznie nie jesteś w stanie trzymać książki 
w taki sposób, by poszczególne strony dobrze widzieli
wszyscy – zarówno Ty, jak i uczniowie.
       

Poproś dzieci, by usiadły naprzeciwko Ciebie lub w taki
sposób, by każdy dobrze widział ilustracje – to one są
kluczem do zrozumienia treści.
Pokaż dzieciom okładkę, zapytaj co widzą. Jeżeli wiesz,
że już są w stanie to zrobić, zachęć je do udzielenia
odpowiedzi po angielsku. Bez względu na to w jakim
języku to zrobią, odnieś się do ich opowiedzi: Yes, it's  
 a rabbit! i przeczytaj tytuł opowiadania – Rabbit Roo.
Przed rozpoczęciem prezentacji, możesz wykorzystać
jedną z moich ulubionych rymowanek: Listen, listen,
look, look, look, it is time to read a book!

Jak zaprezentować książkę grupie?
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Przyjmijcie najwygodniejszą dla Was pozycję do
czytania. Tutaj oczywiście też bardzo ważne jest, 

Pokaż dziecku okładkę, zapytaj co widzi. Jeżeli już
potrafi to zrobić, zachęć je do udzielenia odpowiedzi
w języku angielskim. Jeżeli Twoje dziecko nie chce za
wiele mówić, nic nie szkodzi! Zadaj pytanie i po chwili
sam/a na nie odpowiedz, tym samym prezentując
bohatera książki.
Przed rozpoczęciem prezentacji, możesz wykorzystać
jedną z moich ulubionych rymowanek: Listen, listen, 

Skieruj książkę do dziecka i zacznij opowiadanie,
wskazując kluczowe elementy na ilustracjach.

      by dziecko dobrze widziało ilustracje :).

      look, look, look, it is time to read a book!

Następnie zacznij prezentowanie opowiadania, 
      kierując otwartą książkę w stronę uczniów. Wskazuj  
      istotne elementy na ilustracjach, odpowiednio reagując 
      na to, co dzieje się na poszczególnych stronach.
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Jak zaprezentować książkę w sytuacji 1:1 ?

Jak naj lepiej  czytać
„Rabbit Roo",
dowiesz się z 
kolejnego rozdziału.



Jest to tak wdzięczny i popularny temat, że istnieje 
duża szansa, że dzieci już je znają. Przed samym
czytaniem możecie wspólnie je powtórzyć przy
wykorzystaniu kart obrazkowych*, realiów (świetnie
sprawdzą się tu kolorowe klocki lub zakrętki od musów)
lub grając w ulubione gry!

Na następnej stronie znajdziesz kilka moich propozycji.

* Gotowe karty obrazkowe do książki znajdziesz w zestawie opracowanych przeze
mnie materiałów do druku. Możesz dokupić je TUTAJ.

Opracowując strategię pracy z książką, warto postawić
sobie jeden główny cel: zaangażowanie małych słuchaczy
najbardziej, jak to przy danym utworze możliwe. Żeby ten
cel osiągnąć, musisz wyposażyć swoich uczniów/ dzieci w
odpowiednie językowe zasoby :). Najprościej rzecz ujmując:
naucz ich wcześniej słów lub wyrażeń, których znajomość
będzie A) istotna dla zrozumienia treści książki, B) istotna 
z punktu widzenia tego, jaki materiał chcesz za
pośrednictwem danego utworu wprowadzić lub utrwalić.

       RABBIT ROO oferuje naprawdę sporo możliwości, 
dlatego postanowiłam Cię pokierować i podpowiedzieć,
co warto zrobić jeszcze przed czytaniem książki, 
by dziecko stało się jak najbardziej zaangażowanym
odbiorcą. Jednocześnie miej na uwadze, że nie musi 
to być jedyna słuszna droga pracy z tym utworem :).

kolory
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WHAT COMES NEXT?

Przygotuj kolorowe klocki lub nakrętki od musów 
w takiej liczbie, byś był/a w stanie układać z nich
sekwencje z powtarzającymi się rytmicznie kolorami, 
np. zielony, żółty, zielony, żółty, lub czerwony, czerwony,
niebieski, czerwony, a dodatkowo by starczyło elementów
na kontunuowanie przez dzieci tak powstałych rytmów.

Ułóż na podłodze daną sekwencję, na początku
samodzielnie nazywając kolory, np. green, yellow, green,
yellow, green, ... (What comes next?) i poproś, by to dzieci 
ją dokończyły, wypowiadając nazwę danego koloru, 
a następnie dokładając (w grupie: ochotnik, wskazany
uczeń) wybrany element. Jeżeli dobrze im idzie, zwiększ
poziom trudności! Niech to dzieci nazywają wszystkie
kolory. Możesz też układać coraz bardziej skomplikowane
sekwencje :).

IF YOU'RE WEARING...

Angażująca zabawa ruchowa, w której łączymy powtórkę
kolorów z prostymi poleceniami w języku angielskim
(dobrze, żeby dzieci wcześniej je znały). 

Wypowiadaj proste zdania, zaczynając zawsze od
konstrukcji If you're wearing..., a następnie podając 
nazwę koloru i dokładając do tego jakieś proste polecenie
typu Stomp your feet! Clap your hands! itp. Przykładowo: 
If you're wearing red, clap your hands! W (przed)szkolnej
sali: polecenie wykonują tylko te dzieci, które mają na
sobie coś czerwonego. W domu: dziecko wykonuje
polecenie, tylko jeżeli ma na sobie coś czerwonego.



Główną ideą, która przyświecała mi podczas tworzenia
książki RABBIT ROO była chęć stworzenia takiego utworu,
który w naturalny sposób zachęcałby dzieci do rozmowy.
W końcu właśnie po to, by ze sobą rozmawiać, uczymy się
języka! 

Tekst RABBIT ROO ma zarówno do tego zachęcać, jak i
ułatwiać przećwiczenie wyrażeń takich, jak I like, I don’t
like/ He loves/ likes, His favourite… poprzez bezpośrednie
angażowanie najmłodszych odbiorców w sytuacje
komunikacyjne.

By dzieci aktywnie uczestniczyły w przebiegu opowiadania,
warto wprowadzić te wyrażenia jeszcze przed pierwszym
kontaktem z książką. Bez względu na to czy odpowiedzi 
na pytania będą udzielane werbalnie, czy niewerbalnie,
słuchacze muszą te pytania rozumieć, a także poznać
właściwe schematy odpowiedzi. 

 

O upodobaniach możecie porozmawiać w sytuacjach 
z Waszego codziennego życia, podczas których dziecko
pozna nazwy wybranych produktów, czy kolorów, 
a następnie będzie odpowiadało na Twoje pytania: 
Do you like…? What is your favourite…?

wyrażanie upodobań

W domu…
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Jeżeli masz ochotę obrócić to w zabawę, spróbuj tego!

Na podłodze rozłóż w kilku rzędach wybrane przedmioty 
z kilku kategorii, np. kolory, zabawki, jedzenie. Następnie
wypowiedz słowa prostej rymowanki:

I like colours, yes I do!
My favourite is/ are… [Wskaż wybrany kolor]
How about you? (What colour do you like?)
[Zachęć dziecko do udzielenia odpowiedzi.]

TIP: W przypadku młodszych dzieci, zawsze zachęcaj je do
udzielania odpowiedzi, ale pamiętaj, że wskazanie danego
przedmiotu także się liczy! Nie ciągnij dziecka „na siłę” 
za język. Obydwie strony mają się dobrze bawić :).

Kontynuuj z kolejnymi kategoriami:

I like toys…
My favourite is/ are…

I like food…
My favourite (thing(s) to eat is/are)…

Gdy przerobicie wszystkie kategorie, zrób podsumowanie!

My favourite colour is pink, your favourite colour is blue.
[Wskaz odpowiednie karty/ przedmioty.]

My favourite toy is…, your favourite toy is…

My favourite thing to eat is…, your favourite things to eat
are…
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Jeżeli Twoje dziecko jest na to gotowe, może także
spróbować samodzielnego podsumowania. Jeżeli nie, 
niech po prostu udziela odpowiedzi na Twoje pytania: 
Do you know/ remember what my favourite… is?

na zajęciach… 
Możesz oczywiście także wspomóc się realiami, ale równie
dobrze możesz wykorzystać zdjęcia swoich własnych
śniadań, lub przygotowane przeze mnie materiały do
druku*.

By przećwiczyć odpowiedzi na pytanie Do you like…?
zaproponuj uczniom jedną z moich ulubionych zabaw
ruchowych – YES/ NO.

Przygotuj karty obrazkowe przedstawiające słownictwo z
kategorii jedzenie oraz dwie karty z napisami YES oraz NO.
Napisy rozmieść na dwóch odległych końcach sali, lub 
np. po dwóch stronach rozłożonej na podłodze skakanki. 

Poproś dzieci, by ustawiły się pod ścianą na środku sali.
Sam/sama stań naprzeciwko nich z kartami obrazkowymi 
w ręku trzymanymi tak, by uczniowie nie widzieli, co się 
na nich znajduje. Odwracaj kolejne karty obrazkami do
uczniów i zadawaj dzieciom pytanie: Do you like...? kończąc
słowem znajdującym się na danej karcie. Zadaniem uczniów
jest udzielanie odpowiedzi, poprzez podbieganie do
wybranego napisu (YES lub NO), zgodnie z preferencjami.

* Gotowe karty obrazkowe z jedzeniem znajdziesz w zestawie opracowanych przeze
mnie materiałów do druku. Możesz dokupić je TUTAJ.
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Wprowadzenie tej piosenki jeszcze przed rozpoczęciem
pracy z książką, z pewnością wpłynie na większe
zaangażowanie dzieci w trakcie czytania! :)

Możesz wprowadzić dowolną wersję tego utworu, np. tę
z kanału Super Simple Songs na YouTube'ie. Skorzystaj z
darmowych kart obrazkowych zamieszczonych na stronie
www.supersimple.com lub z zestawu przygotowanego
przeze mnie z wykorzystaniem ilustracji z książki i
dodatkowych grafik autorstwa M. Skowyry*.

* W zestawie znajdziesz flashcards przedstawiające: autobus i jego elementy:
wheels, door, wipers, horn, karty nawiązujące do treści piosenki: pasażerowie
autobusu, płaczące dziecko, jego rodzice, a także dodatkowe środki transportu.

”the wheels on the bus"

Wykorzystaj moment, w którym uczniowie stoją przy
danym napisie do przedrylowania danej struktury. 
Osoby stojące przy napisie YES: I like... (eggs/ cereal)!
Dzieci stojące przy napisie NO: I don't like... (eggs/ cereal)! 

W kolejnej części e-booka opowiem Ci, jak czytać 
RABBIT ROO w domu i na zajęciach oraz na co zwrócić
uwagę, gdy utwór czytasz po raz pierwszy, a co
zmodyfikować podczas kolejnych spotkań z książką.
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