LEKCJE BIBLIOTECZNE

Drodzy nauczyciele
Pragniemy wspomóc Państwa w realizacji działań edukacyjnych na rzecz dzieci i
młodzieży z naszego miasta. Kierujemy do Państwa bogatą ofertę lekcji bibliotecznych, które
mają na celu rozwijanie kompetencji związanych z uczeniem się, zdobywaniem i
wykorzystywaniem informacji oraz innych umiejętności ważnych w społeczeństwie wiedzy.
Wierzymy, że aktywny udział uczniów wpłynie pozytywnie na ich rozwój i przyczyni
się do wyrobienia pozytywnego nawyku korzystania z różnych bibliotek, wypożyczeń
między-bibliotecznych, wymiany informacji o zbiorach.
Zachęcamy do zapoznania się z tematami lekcji, wyboru najciekawszego zgodnie z wiekiem
dzieci i rezerwacji terminu zajęć w bibliotece. Wszystkie lekcje są bezpłatne. Istnieje także
możliwość zgłoszenia własnego tematu. Termin lekcji rezerwuje się telefonicznie.

FILIA

TEMAT
1. Biblioteczne ABC –
poznajemy bibliotekę.

2. Odkrywamy świat emocji
- np. zazdrość,
nieśmiałość, empatia.
WYPOŻYCZALNIA
I CZYTELNIA DLA
DZIECI I
MŁODZIEŻY
Ul. M. E. Andriollego
45

3. Co to znaczy być
bezpiecznym? - jak
zachować się w trudnej
sytuacji.
4. Kim będę, jak dorosnę? –
poznajemy zawody.

5. Wielkanoc, Boże
Narodzenie – lekcja
biblioteczna połączona z
warsztatami plastycznymi.

FILIA NR 1
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1. Co to jest „literatura”? Lekcja biblioteczna o
różnych rodzajach
wydawnictw
2. „Tak niewiele i tak wiele
dzieli nas”- Lekcja na temat
tolerancji

OPIS

WIEK

Zaprezentowanie lokalu biblioteki z wyjaśnieniem różnic
między biblioteką a księgarnią. Zapoznanie dzieci z
zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni.
Oprowadzenie po bibliotece, zapoznanie z układem
księgozbioru. Prezentacja ciekawych wydań książeczek
dla dzieci (m.in. książki interaktywne). Czas trwania ok. 45-60 min.
Celem lekcji jest pomoc uczniowi w zrozumieniu jego
własnych emocji, emocji innych, a jeśli się one pojawią –
jak sobie z nimi radzić. Wykorzystanie bajek
terapeutycznych, baśni i opowiadań. Dyskusja,
wyrażenie emocji za pomocą rysunku. Czas trwania - ok.
45 min.
Celem lekcji jest uzmysłowienie uczniom, na jakie
zagrożenia narażone są dzieci we współczesnym świecie:
w domu, na ulicy, w szkole w supermarkecie itp. Jak
uniknąć niebezpiecznych sytuacji, jak sobie z nimi
poradzić będąc młodym człowiekiem. Dyskusja, własne
doświadczenia Czas trwania - ok. 45 min
Lekcja biblioteczna na temat różnych zawodów.
Prezentacja książek, głośne czytanie, rozmowa.
Sprawdzian, czy dzieci znają nazwy zawodów i kojarzą
zawód z pracą z nim związaną – zagadki. Czas trwania ok. 45 min
Lekcja o zwyczajach świątecznych na podstawie książek
o tematyce świątecznej – głośne czytanie, dyskusja na
temat nadchodzących świąt. Warsztaty plastyczne np.
wykonanie kart okolicznościowych, ozdób świątecznych
itp. Czas trwania: ok. 60 minut
Omówienie słowa LITERATURA. Prezentacja podziału
literatury. Zadania, zagadki, krzyżówka, tworzenie
„żywego wiersza”. Czas trwania: ok. 60 minut

dla wszystkich
grup
przedszkolnych
i kl. 1 szkoły
podstawowej

KONTAKT

dla uczniów kl.
1-3

dla uczniów kl.
1-3

22 779 29 22

dla uczniów kl.
0, 1-3

dla gr.
przedszkolnych
(5-6 latki) oraz
kl. 1-2 szkoły
podstawowej
dla uczniów
klas 5 – 6
22 788 46 48

Krzyżówka wprowadzającą do tematu. Poszukiwanie dla uczniów
definicji i skojarzeń słowa „tolerancja”. Granice klas 5 – 6
tolerancji i postawy asertywnej. Inne pojęcia związane z

tolerancją: dyskryminacja, stereotyp, uprzedzenie,
rasizm, empatia albo akceptacja. Czas trwania: ok. 90
minut.
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3. „Im bardziej mnie coś
wzrusza, tym trudniej mi
to wyrazić.”-Lekcja na
temat emocji

Po co są emocje i jak je wyrażamy (plansze, dyskusja
dla uczniów
z uczniami). Dobre i niedobre emocje- nazywanie klas 5 – 6
przeżywanych emocji. Jak radzić sobie z emocjamidyskusja. Bitwa na kule papierowe. Dobre myśli o
emocjach. Czas trwania: ok. 90 minut.

1. „Babcia Kasztaniarka”

Zajęcia na podstawie opowiadania „Kasztaniarka”.
Definicja dobra i zła. Poszukiwanie jesieni w wierszu
„Jesienna wróżka”. Pytania i odpowiedzi, zagadki z
nagrodami. Czas trwania ok. 30 min
Zapoznanie dzieci z historią książki i jej współczesną
drogą- od autora do czytelnika. Zagadki z nagrodami.
Czas trwania 30 -45 min.

2. Historia książki
1. „Mały czytelnik”-lekcja
biblioteczna dla
najmłodszych”

dla dzieci w
wieku
przedszkolnym

dla dzieci w
wieku
przedszkolnym
Spotkanie zapraszające małego człowieka do świata dla dzieci w
książek i korzystania z bibliotek. Oprowadzenie po wieku
Bibliotece, przedstawienie jak działa Biblioteka, kim jest przedszkolnym
bibliotekarz,
zaprezentowanie
księgozbioru
adresowanego do dzieci. Przewidywany czas trwania: 30
minut.

2. „Książki na każdą porę
roku”

W zależności od pory roku, zapraszamy na spotkania, dla dzieci w
poświęcone: wiośnie, latu, jesieni i zimie. Szukanie pory wieku
przedszkolnym
roku w wierszach, prezentacja książek odpowiadających
tematyce zajęć, głośne czytanie, część plastyczna
inspirowana bohaterami książek. Przewidywany czas
trwania: 30-45 min.

3. „Święta, Święta!”

Spotkania z dziećmi w okresie okołoświątecznym. Ich dla dzieci w
tematem jest Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. Celem wieku
zajęć jest stworzenie okazji do kontaktu dzieci z przedszkolnym
literaturą, która uczy, rozwija język, wyobraźnię, a także
poprawia koncentrację. Podczas słuchania czytanych
przez bibliotekarza bajek dzieci dowiedzą się m.in. o
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22 779 39 21

22 788 73 67

zwyczajach świątecznych. Następnie zdobytą wiedzę
będą
mogły
wykorzystać
w
odgadywaniu
przygotowanych zagadek. Spotkanie jest dla nich dobrą
okazją do ćwiczenia pamięci. Przewidywany czas
trwania: 30 min.
4. „Profilaktyka uzależnień
dla młodzieży. Spotkanie świadectwo”

Biblioteka, we współpracy z otwockim Klubem
abstynenta, organizuje spotkania młodzieży
z osobami, które wyszły z uzależnienia. Zaproszeni
goście opowiedzą o swojej walce o wyzdrowienie oraz o
trzeźwym życiu. Dopełnieniem rozmowy będzie
prezentacja literatury dotykającej problemu narkomanii,
alkoholizmu i innych uzależnień oraz pogadanka na
temat wybranych pozycji.

1. „Jesteśmy czytelnikami
biblioteki szkolnej i
publicznej”

Spotkanie zapraszające małego człowieka do królestwa dla dzieci w
książek i korzystania z biblioteki. Celem jest wieku 5 - 7 lat
rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród
najmłodszych. Wyjaśnienie pojęcia biblioteka, rozmowa
z dziećmi na temat
poszanowania książek,
zaprezentowanie różnego rodzaju książek dla dzieci.
Przewidywany czas trwania: 30 minut

2. „Kto czyta wie więcej”zalety czytania

Uświadomienie o korzyściach czytania na podstawie
dla
uczniów
przykładów i historyjek. Rozmowa o świecie bez
klas I – II
książek. Odpowiedź na trudne pytania: skąd czerpiemy
wiedzę o otaczającym nas świecie, do czego potrzebna
jest wyobraźnia oraz umiejętność czytania i pisania, o
kim powiemy, że jest „oczytany”.Czas trwania lekcji –
45 min
Zapoznanie z twórcami książek dla dzieci /autor,
dla uczniów
ilustrator, wydawca/- ile osób musi pracować nad
klasy II/III
powstaniem książki. Jak ważna jest okładka. Warsztaty
samodzielnego wykonania książki. Czas trwania lekcji –
45 min
Lekcja
z
przysposobienia
czytelniczego
i dla uczniów
informacyjnego. Zapoznanie uczniów z podstawowymi klasy IV-VI
źródłami informacji bezpośredniej – encyklopedie,
słowniki i ich podział.
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3. „Kto tworzy książkę”

4. „ Skąd się bierze wiedza”rodzaje encyklopedii i
słowników

dla uczniów
ósmej klasy
szkoły
podstawowej

505 584 480

Rozróżnianie rodzajów encyklopedii ( ogólne i
specjalne) i słowników ( ( językowe i rzeczowe). Czas
trwania – 45 min.
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem bajki ekologicznej
„W Krasnolandii”. Grupa 5-6 latków. Wyrabianie
poczucia odpowiedzialności za środowisko.
2. „Biblioteka – zaczarowane Zapoznanie z biblioteką, porównanie z zaczarowanym
królestwem. Czas trwania zajęć : 45 min.
królestwo”
Zajęcia wzmacniające wiarę uczestników we własne
3. „Co stoi na
możliwości i motywujące ich do osiągania
przeszkodzie?”
wyznaczonych przez siebie celów. Czas trwania zajęć :
45 min.
4. „Na pomoc”- poznajemy Poznanie numerów alarmowych podczas omawiania
książki Cz. Janczarskiego pt. „Jak Wojtek został
numery alarmowe
strażakiem”. Czas trwania zajęć : 45 min.
Lekcja służy bliższemu przyjrzeniu się przysłowiom
1. „Po co nam przysłowia?”
polskim i zastanowieniu się nad ich genezą i przyczyną
ich aktualności i popularności. Dowcipne historyjki,
które pozwolą zrozumieć znaczenie różnych dziwnych
powiedzeń. Czas trwania zajęć: 45 min.
Jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w
2. ”Co to jest savoir-vivre ?”
różnych sytuacjach, kto nie zachowuje się „jak małpa i
kogo nie trzeba chować do szafy, gdy przychodzą
goście.” Prezentacja i czytanie książek na w/w temat.
Wspólna dyskusja na temat „savoir-vivre” i dobrych
manier. Czas trwania zajęć: 45 min.
1. „W Krasnolandii”
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3. ”Dziwne powiedzenia”
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1. Jestem bezpieczny na
drodze

Historie, które pozwolą zrozumieć znaczenie różnych
dziwnych powiedzeń w formie dowcipnych historyjek.
Prezentacja i wspólne czytanie książek na w/w temat.
Wspólna dyskusja uczestników spotkania, składająca się
na zbiór – Co to znaczy…?. Czas trwania zajęć : 45 min.
Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego
(sygnalizacja świetlna, niektóre znaki drogowe, przejście
dla pieszych). Czas trwania zajęć: ok. 30 minut

dla dzieci w
wieku 5 - 6 lat
dla dzieci w
wieku 3 - 4 lat
dla dzieci w
wieku 12-13
lat

22 779 56 03

dla dzieci w
wieku 6 - 7 lat
dla dzieci
kl.III.

dla dzieci kl.
II-III
22 779 35 81

dla dzieci kl.
II-III

dla dzieci w
wieku 4 - 5 lat

22 779 44 71

