
Lekcje biblioteczne skierowane do  uczniów na wszystkich poziomach nauczania  
 
Pierwszy raz w bibliotece 
Zajęcia biblioteczne zapoznające z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu (zbiory, zasady korzystania, katalogi). 
Częścią zajęć jest oprowadzenie po pomieszczeniach biblioteki. 
 

Lekcje biblioteczne skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I-III 
 

Jak powstaje książka? 
Zajęcia biblioteczne przybliżające proces powstawania książki od autora, poprzez ilustratora, korektora, 
drukarza, introligatora... Lekcja z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 
Nie zawsze był długopis 
Zajęcia biblioteczne dotyczące historii książki i pisma. Dzieci mają możliwość „pisać” pismem klinowym oraz 
gęsim piórem maczanym w atramencie. Lekcja ma charakter warsztatowy. 
 
Prośby książki 
Zajęcia literacko-biblioteczne propagujące dbanie o książki. Dzieci uczą się jak dbać o książki, aby mogły 
służyć wiele pokoleń. 
 
Czytała Babcia, czytała Mama, czytasz Ty 
Zajęcia literacko-plastyczne zapoznające dzieci z postaciami z dawnych bajek znanych ich rodzicom 
i dziadkom. Zawierają gry i zabawy tematyczne. 
 
Poranek z bajką  
Zajęcia propagujące rolę bajki w kształtowaniu się osobowości dzieci. Przedszkolaki słuchają wybranej bajki 
na płycie analogowej. 
 
Zmyślne zmysły  
Zajęcia rozwijające zmysły poprzez zabawę. Dzieci poznają w praktyczny sposób wzrok, słuch, węch, dotyk 
i smak. Lekcja ma charakter warsztatowy. 
 
Główka pracuje  
Zajęcia matematyczne. Zawierają gry matematyczno-logiczne, elementy plastyczne i zabawy ruchowe. Dzieci 
ćwiczą działania matematyczne, orientację przestrzenną i znajomość figur geometrycznych. 
 
Bezpieczeństwo ważna sprawa 
Zajęcia dotyczące zachowań bezpiecznych i niebezpiecznych w domu, w szkole i na ulicy. Zawierają gry 
i zabawy tematyczne. Lekcja z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
 
Dbamy o zdrowie 
Zajęcia z edukacji prozdrowotnej z elementami plastycznymi. Celem lekcji jest propagowanie zdrowego stylu 
życia, prawidłowego odżywiania i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród naszych najmłodszych. 
 
Poznajemy zawody 
Zajęcia literacko-plastyczne z wykorzystaniem metod aktywizujących. Dzieci poznają różne zawody oraz 
oceniają ich wartość. 
 
Oda do wody 
Zajęcia ekologiczne dotyczące wody, jej znaczenia w przyrodzie i życiu człowieka. Zawierają elementy 
warsztatowe rozwijające motorykę małą. Lekcja wykorzystuje tablicę interaktywną. 
 
Zabawa wierszami Tuwima 
Zajęcia literackie wykorzystujące metody aktywizujące. Krótkie inscenizacje z udziałem dzieci 
najpopularniejszych wierszy Juliana Tuwima. 
 



Zanim Tuwim został poetą 
Zajęcia literackie przybliżające dziecięce lata sławnego poety. Lekcja wykorzystuje techniki multimedialne.  
 
Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem 
Zajęcia z okazji Dnia Kundelka z wykorzystaniem elementów literackich, plastycznych i ruchowych. 
 
Pluszowy Miś 
Zajęcia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Podczas gier i zabaw poznajemy wspólnie „misiowe” 
zwyczaje. Lekcja wykorzystuje techniki multimedialne. 
 
Dary jesieni 
Zajęcia zwracają uwagę na charakterystyczne elementy danej pory roku. Zawierają gry, zagadki i zabawy 
ruchowe dotyczące jesiennej tematyki. 
 
Jesień na kartach książki 
Zajęcia literacko-plastyczne wykorzystujące teksty literackie opisujące jesień.  
 
Prawie wszystko o pingwinach 
Zajęcia literacko-plastyczne przybliżające zwyczaje tych dziwnych ptaków.  Zawierają gry, zagadki i zabawy 
ruchowe. 
 
Kajtkowe zwyczaje 
Zajęcia literacko-plastyczne przybliżające zwyczaje bocianów.  Zawierają gry, zagadki i zabawy ruchowe. 
 
Idzie zima zła 
Zajęcia literacko-plastyczne zwracają uwagę na charakterystyczne elementy danej pory roku. Zawierają gry, 
zagadki i zabawy ruchowe dotyczące zimowej tematyki 
 
Andrzejkowe wróżby 
Odkrywamy tajemnice czekającej nas przyszłości wykorzystując znane wróżby andrzejkowe. 
 
Tradycje bożonarodzeniowe 
Zajęcia przybliżające świąteczne zwyczaje w Polsce i w innych krajach. Zawierają dużą ilość zadań oraz 
zagadek. Lekcja wykorzystuje techniki multimedialne. 
 
Karnawałowo w bibliotece 
Zajęcia animacyjno-ruchowe wykorzystujące muzyczne utwory dla dzieci.  
 
Kum-kum-kum z bródką 
Zajęcia literacko-plastyczne zwracają uwagę na charakterystyczne elementy danej pory roku. Lekcja opiera się 
głównie na tworzeniu w grupie pracy plastycznej. 
 
Las potrzebny od zaraz 
Zajęcia ekologiczne dotyczące znaczenia lasów w przyrodzie. Zawiera zagadki i zabawy tematyczne. Lekcja z 
wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai i bajki „Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka?”. 
 
Jestem za Ciebie odpowiedzialny 
Zajęcia poruszające tematykę odpowiedzialności za posiadane zwierzęta domowe i nie tylko. Zawiera zagadki i 
zabawy tematyczne. Lekcja z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai i bajki „Szukając Marudka”.  
 
Mruczando o kotach 
Zajęcia przybliżające kocie zwyczaje. Lekcja z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai i bajki „Kotka Milusia”. 
Zawiera elementy warsztatowe rozwijające motorykę małą. Możliwość dostosowania zajęć do obchodów 
z okazji Dnia Kota. 
 
 



Wiosenna łąka 
Gry, zagadki i zabawy ruchowe dotyczące wiosennej tematyki. Zajęcia wykorzystują teatrzyk Kamishibai 
i bajkę „Mój przyjaciel Kemushi”. 
 
Misiowy sen 
Zajęcia dotyczące przygotowywania się zwierząt do zimy. Zawierają zagadki i zabawy tematyczne. Lekcja 
wykorzystuje teatrzyk Kamishibai i bajkę „Mały Miś”. Możliwość dostosowania zajęć do obchodów z okazji 
Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
 
A to Polska właśnie 
Zajęcia z wychowania patriotycznego, poznajemy polskie symbole narodowe. Lekcja wykorzystuje teatrzyk 
Kamishibai i bajkę „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”. 
 
Niewidomi są wśród nas 
Zajęcia poruszające tematykę osób niewidomych, uczące tolerancji i otwartości na innych. Gry i zabawy 
wykorzystujące zmysły inne niż wzrok. Lekcja wykorzystuje  teatrzyk Kamishibai i bajkę „Bursztyn”. 
 
Zostań ilustratorem książki 
Warsztaty literacko-plastyczne, na których dzieci samodzielnie tworzą karty do teatrzyku/ Lekcja 
z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai i bajki „O zmęczonej książce”. 
 
Robimy zakładki 
Warsztaty plastyczne z robienia zakładek do ulubionych książek.  
 
Robimy laurki 
Warsztaty plastyczne z robienia kart okolicznościowych różnymi technikami (laurki na Dzień Mamy, Taty, 
Babci, Dziadka, Walentynki, Dzień Nauczyciela) 
 
Robimy kartki świąteczne 
Warsztaty plastyczne z robienia kart świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) różnymi technikami 
 

Lekcje biblioteczne skierowane do  uczniów klas III-V 
 
Z Astrid Lindgren 
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Dzieci z Bullerbyn”, „Pippi Langstrumpf”. Możliwość 
realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).  
 
Pajacyk z długim nosem pokazuje Włochy 
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Pinokio” Carlo Collodi. Możliwość realizacji w ramach 
programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).  
 
Mikołajek przewodnikiem po Francji 
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Mikołajek” Rene Gościnnego. Możliwość realizacji w ramach 
programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).  
 
Podróż po Anglii z Kubusiem Puchatkiem 
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o lekturę „Kubuś Puchatek” Alana Alexandra Millne. Możliwość 
realizacji w ramach programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).  
 
W kraju Pana Andersena 
Zajęcia literacko-plastyczne w oparciu o baśnie Hansa Christiana Andersena. Możliwość realizacji w ramach 
programu „Książka moim przewodnikiem”(sześć cyklicznych spotkań).  
 
Zanim Tuwim został poetą 
Zajęcia literackie przybliżające dziecięce lata sławnego poety. Zawierają zagadki tematyczne. Lekcja 
wykorzystuje techniki multimedialne. Lekcja przeznaczona dla uczniów III – VII.  



Andrzejkowe wróżby 
Odkrywamy tajemnice czekającej nas przyszłości wykorzystując znane wróżby andrzejkowe. 
 
Odzyskanie niepodległości 
Zajęcia z wychowania patriotycznego, poznajemy polskie symbole narodowe i okoliczności odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. 
 
Robimy zakładki 
Warsztaty plastyczne z robienia zakładek do ulubionych książek.  
 
Robimy laurki 
Warsztaty plastyczne z robienia kart okolicznościowych różnymi technikami (laurki na Dzień Mamy, Taty, 
Babci, Dziadka, Walentynki, Dzień Nauczyciela) 
 
Robimy kartki świąteczne 
Warsztaty plastyczne z robienia kart świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) różnymi technikami 
 
 

Lekcje biblioteczne skierowane do  uczniów klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych 
 

Czasopisma bawią i uczą 
Zajęcia biblioteczne dotyczące tematyki czasopism, ich klasyfikacji i typów. Prowadzone w oparciu o zbiory 
BP w Sieradzu. Zajęcia wykorzystują metody aktywizujące. 
 
Wyszukiwanie informacji w bazach BP w Sieradzu 
Zajęcia biblioteczne o charakterze warsztatowym dotyczące wyszukiwania informacji w bazach biblioteki. 
Zapoznanie ze stroną internetową, katalogami tradycyjnymi i internetowymi (zbiorów zwartych i ciągłych). 
 
Zbiory specjalne w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu 
Zajęcia omawiające rodzaje zbiorów specjalnych gromadzonych w BP w Sieradzu. Lekcja w formie pogadanki 
i dyskusji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Przeznaczona dla uczniów klas V-VIII. 
 
Dokumenty audiowizualne w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu 
Zajęcia omawiające rodzaje dokumentów nieksiążkowych, sposób ich gromadzenia i udostępniania. Lekcja 
oparta na pogadance i dyskusji. Przeznaczona dla uczniów klas V-VIII. 
 
Książka o sztuce – źródło informacji, przeżyć estetycznych i refleksji 
Zajęcia czytelnicze przybliżające tematykę sztuki w oparciu o zbiory ikonograficzne biblioteki.  Przeznaczona 
dla uczniów klas V-VIII. 
 
Książka popularnonaukowa a beletrystyczna 
Zajęcia biblioteczne ukazujące różnice pomiędzy książką popularnonaukową a beletrystyczną. Lekcja zawiera 
elementy warsztatowe. 
 
Leonardo da Vinci – artysta i uczony. 500. rocznica śmierci wielkiego Europejczyka. 
Zajęcia przybliżające postać sławnego malarza. Zawiera elementy wykładu i pogadanki z wykorzystaniem 
prezentacji materiału ilustracyjnego. Przeznaczona dla uczniów klas VII-VIII. 
 
Media pomagają czy szkodzą? 
Zajęcia biblioteczne poruszające tematykę nowoczesnych mediów, wyszukiwania w nich informacji 
i bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia wykorzystują techniki multimedialne. 

 
Odzyskanie niepodległości 
Zajęcia z wychowania patriotycznego, poznajemy polskie symbole narodowe i okoliczności odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. Lekcja przeznaczona dla uczniów klas V-VIII. 
 



Tak bardzo różni, czyli o tolerancji 
Zajęcia poruszające tematykę tolerancji wobec innych. Lekcja wykorzystuje metody aktywizujące. W dużej 
części oparta na pracy w grupach.  
 
Gorzki smak czekolady 
Zajęcia z edukacji konsumenckiej poruszające tematykę sprawiedliwego handlu oraz ukazują wpływ 
indywidualnych wyborów konsumenckich na sytuację pracowników na świecie. Zajęcia w dużej mierze oparte 
na pracy w grupach. 
 
 
 
 


