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1. Baw się  i  ucz  z  nami :  scenariusze  zajęć  dramowych dla  szkoły  podstawowej  /  Danuta
Jóźwik, Renata Szymonek. - Kielce : "MAC", 2000.
ISBN 83-88590-11-1
Czytelnia Sieradz: sygn. 110283-Czyt.
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 31149-31150;  Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 19254-19255
Wypożyczalnia Wieruszów: sygn. 21043-21044; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 32551-32552
Wypożyczalnia Łask: sygn. 27532; Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 43720
Zbiór  scenariuszy  przeznaczonych  do  zrealizowania  podczas  zajęć  dodatkowych  w  szkole.
Zastosowane w nich aktywizujące metody pracy wpływają na ich zaangażowanie. Dzięki temu
dzieci uczą się przez przeżywanie emocji. 

2. Czy tu,  czy  tam -  czytam! :  testy  kształcące  czytanie  ze  zrozumieniem dla  klas  II-IV /
Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Harmonia, 2012.
ISBN 978-83-7134-603-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122334
Książka  zawiera 20 testów kształcących umiejętność  czytania  ze zrozumieniem.  Składają się
z tekstu, pytań dotyczących jego treści oraz odpowiedzi podanych do wyboru. Niektóre teksty są
fragmentami  książek  stanowiących  literaturę  dla  dzieci,  inne  pochodzą  z  publikacji
popularnonaukowych. Testy podzielono na trzy części. Pierwsza część zawiera 5 najłatwiejszych
testów,  druga  część  składa  się  z  10  testów  o  średnim  stopniu  trudności,  trzecia  część  to
5  najtrudniejszych  testów.  Testy  można  wykorzystywać  podczas  lekcji,  w  czasie  zajęć
pozalekcyjnych, na które uczęszczają dzieci lubiące tego typu zadania, a także w pracy z uczniami
wymagającymi szczególnej pomocy. 

3. Dni  tygodnia,  pory  roku  i  miesiące  :  zabawy  i  scenariusze  zajęć  rozwijających  funkcje
językowe / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - [Wyd. 4]. - Gdańsk : Harmonia, 2013.
ISBN 978-83-7134-172-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122399

4. Dni  tygodnia,  pory  roku  i  miesiące  :  zabawy i  scenariusze  zajęć  rozwijających  funkcje
językowe : karty ćwiczeń dla ucznia / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - [Wyd.
4]. - Gdańsk : Harmonia, 2013.
ISBN 978-83-7134-173-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122400
Książka zawiera atrakcyjne gry i zabawy-ćwiczenia ułatwiające zapamiętanie nazw dni tygodnia,
pór roku i  miesięcy.  Przeznaczone są dla  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
jednakże  po  wprowadzeniu  modyfikacji  mogą  być  wykorzystywane  także  w pracy z  dziećmi
starszymi.  W  przedstawionych  propozycjach  uwzględniono  zasadę  stopniowania  trudności.
Ćwiczenia rozwijają funkcje językowe i spostrzeżeniowe. Publikacja składa się w dwóch książek:
scenariuszy zajęć dla nauczyciela i kart pracy dla ucznia. 

5. Głośno i wyraźnie : 9 [dziewięć] lekcji dobrego mówienia / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk,
Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. (Biblioteka Logopedy)
ISBN 978-83-60083-98-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 115612-115613
Wypożyczalnia Poddębice: sygn. 34188 ; Wypożyczalnia Pajęczno: sygn. 21077
Wypożyczalnia Łask: sygn. 29114 ; Wypożyczalnia Wieluń: sygn. 34226
Autorka  adresuje  niniejszą  książkę  m.in.  do  terapeutów  mowy,  przedstawicieli  logopedii,
wykładowców studiów biznesowych, wśród których upowszechnia się idea dobrego mówienia, do
dziennikarzy,  prawników,  do  ambitnej  młodzieży,  zainteresowanej  teatrem,  dziennikarstwem
i prawem, która chętnie poszerza zakres szkolnych umiejętności.
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6. Jak  rozwijać  aktywność  twórczą  dzieci  i  młodzieży  :  drama w nauczaniu,  wychowaniu
i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2015. (Engram)
ISBN 978-83-7930-598-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122414; 121190; 120477
Zbiór scenariuszy do pracy z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. Dramowy sposób pracy
z  tekstem  literackim  został  wzbogacony  o  uwagi  dotyczące  ich  realizacji.  Szczególną  wartością
scenariuszy  jest  perspektywa  humanistyczna,  oparta  na  priorytecie  rozwijania  osobowości  jako
całości, pracy z emocjami i rozmowie o wartościach. Publikacja może służyć wszystkim nauczycielom
przedmiotów  humanistycznych  -  polonistom,  historykom,  ale  także  terapeutom,  arteterapeutom,
bibliotekarzom, katechetom, etykom, pedagogom czy psychologom szkolnym.

7. Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher ;
tł. [z ang.] Magdalena Pagińska. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2010.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-063-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122436-122437
Wypożyczalnia Łask:sygn. 32207-32208 ;  Wypożyczalnia Zduńska Wola: sygn. 45191
Poradnik dla nauczycieli, którzy szukają sposobów na przekonanie uczniów do czytania. Autor książki
- doświadczony nauczyciel - stworzył metodę, która pomaga polonistom w dyskretnym i skutecznym
kształtowaniu  aktywnych  postaw czytelniczych.  Ćwiczenia  zawarte  w  książce  wskazują  uczniom
pułapki  stojące  przed  niewprawnym  czytelnikiem,  kształtują  umiejętność  rozumienia  czytanego
tekstu,  motywują  uczniów do codziennej  lektury.   Zawarte  w publikacji  zestawy ćwiczeń  należy
stosować w trakcie  lekcji  jako  rozgrzewające  przerywniki,  które  stopniowo przemieniają  uczniów
w świadomych czytelników. 

8. Lektury dla klasy 1 z ćwiczeniami / Irena Micińska-Łyżniak, Anna Wiśniewska. - Ożarów
Mazowiecki : Wydaw. Olesiejuk, cop. 2012.
ISBN 978-83-7844-865-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122306
Zbiór  utworów  proponowanych  w  podstawie  programowej  MEN  do  omówienia  podczas  zajęć
z  dziećmi.  Tekstom  towarzyszą  ćwiczenia  pomagające  zrozumieć  utwór  oraz  ocenić  bohaterów
literackich. Zabawnie i barwnie ilustrowane zadania przekonają uczniów, że lektura nie musi być ani
nudna, ani trudna.

9. Lubię  szkołę  z  Mikołajkiem!  :  5-6  lat  /  oprac.  Edyta  Mularz  ;  transl.  Barbara
Grzegorzewska. - Kraków : Znak, 2015. (Zabawa i Nauka z Mikołajkiem)
ISBN 978-83-240-3891-6
Sieradz. Dział informacyjno-bibliograf.: sygn. 122313-Inf.
Gry i zadania dla wszystkich kumpli Mikołajka! Nauka z Mikołajkiem wcale nie musi być nudna. 

10. Od deski  do deski  :  testy ze  znajomości  lektur dla uczniów klas IV-VI /  Anna Korcz.  -
Gdańsk : Harmonia, 2016.
ISBN 978-83-7134-822-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122396 - 122397
Publikacja przeznaczona dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej, dotycząca lektur omawianych
w klasach IV–VI. W I części znajdują się testy przydatne w utrwalaniu wiedzy o bohaterach i fabule
przeczytanych  pozycji,  a  także  doskonaleniu  umiejętności  uważnego  czytania  i  wykorzystywania
tekstu jako źródła informacji. Zgromadzone w II części propozycje prac pisemnych służą ćwiczeniom
w  pisaniu  wymaganych  form  oraz  doskonaleniu  umiejętności  przekazywania  swoich  myśli  na
papierze. Książka będzie nie tylko dobrym narzędziem do sprawdzenia znajomości lektur dla uczniów
i nauczycieli, ale i wspaniałą zabawą dla wszystkich chcących odbyć podróż w świat książkowych
postaci i przygód.

Sieradz 2018

http://www.bpsieradz.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz

tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20
www.bpsieradz.pl

11. Przygoda z czytaniem : ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia czytanego tekstu /
Martyna Bubicz, Agnieszka Sitarz. - Przemyśl : Pryzmat, cop. 2015.
ISBN 978-83-65313-12-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122307-122308
Publikacja  została  opracowana  z  myślą  o  uczniach  klas  1-3  szkoły  podstawowej.  Zawiera
ćwiczenia  doskonalące  umiejętność  czytania  oraz  rozumienia  czytanego  tekstu.  Zestaw zadań
i ćwiczeń został podzielony na 10 cykli  miesięcznych, zgodnie z przebiegiem roku szkolnego.
Każdy cykl  rozpoczyna  przysłowie  ludowe związane  z  danym miesiącem,  a  także  informacja
o  poznanych  przez  dziecko  literkach.  Kolejne  części  książki  składają  się  z  kilku  kart  pracy
zawierających zadania, ćwiczenia, zabawy słowne o różnym stopniu trudności. Są to ćwiczenia
doskonalące umiejętność czytania oraz rozumienia przeczytanego tekstu.  Proponowany zestaw
zagadek,  rebusów,  łamigłówek,  kolorowanek  sprawia,  iż  dzieci  chętnie  i  z  zainteresowaniem
sięgają do tej publikacji. 

12. Scenariusze na szkolne akademie / [tekst Zofia Kaliska, Beata Jacewicz]. - Poznań : Inspiracja
- [Books], 2016.
(Zabawmy Się w Teatr!)
ISBN 978-83-65458-77-3
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122328

13. Scenariusze teatrzyków dziecięcych / [tekst Zofia Kaliska]. - Poznań  : Inspiracja - [Books], 2016.
(Zabawmy Się w Teatr!)
ISBN 978-83-65458-76-6
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122329
Seria prezentuje scenariusze inscenizacji przedstawień szkolnych, przeznaczone dla przedszkoli
oraz szkół podstawowych. Nie tylko są one przyjemną formą rozrywki dla dzieci, ale pełnią też
funkcję  edukacyjną.  Uczestnictwo  w  warsztatach  teatralnych  lub  szkolnych  przedstawieniach
inspiruje  dzieci  do pozytywnego działania,  wyzwala  pasje  tworzenia,  rozwija społecznie,  daje
poczucie własnej wartości i pewności siebie, uczy trudnej sztuki wystąpień publicznych. 

14. Teksty  z  ćwiczeniami  wspomagajacymi  rozwój  mowy  i  języka  dziecka  :  zeszyt
logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - [Wyd. 5]. - Kraków : „Impuls”, 2016.
ISBN 978-83-8095-027-6 
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122419
Zeszyt z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka sprawdzonymi w praktyce
przez autorkę – logopedę i polonistę. Publikacja zawiera krótkie utwory narracyjne, których treść
odpowiada  zainteresowaniom  dzieci  –  opowieści  o  dzieciach,  zwierzętach  i  przedmiotach
mających ludzie uczucia. Opowieści i ćwiczenia motywują dzieci do wypowiedzi.

15. UniLogo 1 : zestaw uniwersalnych pomocy do wykorzystania przez logopedów, terapeutów
i nauczycieli / Anna Lubner-Piskorska. - Gdańsk : Harmonia, 2010.
ISBN 978-83-7134-396-4 ; ISBN 978-83-7134-394-0
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 121042
Przewodnik zawiera ponad 60 propozycji wykorzystania materiałów z teczki "uniLOGO 1". Jest
on dostosowany do terapii logopedycznej, ale po niewielkich zmianach te same zabawy można
wykorzystać  do  innego  rodzaju  zajęć.  Wielką  zaletą  proponowanych  materiałów  są
nieograniczone  możliwości  wykorzystania.  Zabawy  proponowane  przez  autorkę  można
przekształcać,  dostosowując  je  do  potrzeb  dziecka,  warto  też  wymyślać  inne,  nowe.  Wśród
proponowanych przez autorkę są liczne gry planszowe (z planszami układanymi z obrazków), gry
manualne, układanki typu puzzle o różnym stopniu trudności, kolorowanki i wiele innych.
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Gry edukacyjne z  serii  MIĘDZY NAMI GRACZAMI -  zachęcają  do dokładnego czytania  lektur
szkolnych,  pobudzają  wyobraźnię,  rozwijają  spostrzegawczość,  ćwiczą  zdolności  manualne,  uczą
odpowiedzialności i pracy w grupie. 

16. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych - Jan Brzechwa
"Akademia pana Kleksa", Ferenc Molnár "Chłopcy z Placu Broni" / Marcin Kowalski. -
[Wyd. 7]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2013. (Biblioteka Między Nami) 
ISBN 978-83-7420-014-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122371-122372 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32214
Na motywach lektury : Jan Brzechwa "Akademia pana Kleksa", Ferenc Molnár "Chłopcy z Placu Broni"

17. Między nami graczami :  gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych -  John Ronald
Reuel  Tolkien  "Hobbit"  /  Marcin  Kowalski. -  [Wyd.  6].  -  Gdańsk  :  Gdańskie  Wydaw.
Oświatowe, 2012. (Biblioteka Między Nami) 
ISBN 978-83-7420-015-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122384-122385 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32216
Na motywach lektury : John Ronald Reuel Tolkien "Hobbit"

18. Między  nami  graczami  :  gry  dydaktyczne  na  motywach  lektur  szkolnych  :  Bitwa
o Brytanię / Marcin Kowalski. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2013.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-214-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122388-122389
Na motywach lektury : Arkady Fiedler - „Dywizjon 303”

19. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Historia pewnej
miłości / Marcin Kowalski. - [Wyd. 2]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2014.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-302-9
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122394
Na motywach lektury : William Szekspir „Romeo i Julia”

20. Między  nami  graczami  :  gry  dydaktyczne  na  motywach  lektur  szkolnych  :  Łowy  na
antypodach / Marcin Kowalski. - [Wyd. 4]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2014.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-213-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122377 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32219
Na motywach lektury : Alfred Szklarski „Tomek w krainie kangurów”

21. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Na bezdrożach
Afryki / Marcin Kowalski. - [Wyd. 6]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2014.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-166-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122375-122376 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32221  
Na motywach lektury : Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”

22. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Obudźmy nasz
ogród : etap I "Szukamy klucza", etap II "Budzimy ogród" / [aut. Agnieszka Frejlich et al.].
- [Wyd. 3]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2015. (Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-418-7
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122382-122383
Na motywach lektury : Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”
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23. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Rycerskie śluby /
Jacek Foromański. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2016.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-720-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122392-122393
Na motywach lektury : Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”

24. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Serce dla pajacyka /
[aut. Agnieszka Frejlich et al.] - [Wyd. 4.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2015.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-301-2
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122373-122374 ;  Wypożyczalnia Łask: sygn. 32220
Na motywach lektury : Carlo Colldi „Pinokio”

25. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Spór o mur /
Marcin Kowalski. - [Wyd. 5]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2014.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-169-8
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122390-122391
Na motywach lektury : Aleksander Fredro „Zemsta”

26. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Śladami Małego
Księcia / Marcin Kowalski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2006.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-167-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122386-122387 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32217
Na motywach lektury : Antoine de Sant-Exupery „Mały książę”

27. Między  nami graczami :  gry  dydaktyczne na motywach lektur szkolnych :  We wnętrzu
starej szafy / Marcin Kowalski. - [Wyd. 6]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2014.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-168-1
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122378-122379 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32218
Na motywach lektury : C.S. Ewis „Opowieści z Narnii”

28. Między  nami  graczami  :  gry  dydaktyczne  na  motywach  lektur  szkolnych  :  Wstąp  do
Stowarzyszenia / Marcin Kowalski. - [Wyd. 3]. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2015.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-419-4
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122395
Na  motywach  filmu  :  Stowarzyszenie  umarłych  poetów.  Reżyseria  Peter  Weir.  Grę  można
przeprowadzić na podstawie książki  Nancy H. Kleinbaum, ale powieść ta została napisana na
podstawie scenariusza filmu, lepiej zatem sięgnąć do oryginalnego dzieła.

29. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Złoty klucz / [aut.
Agnieszka Frejlich et al.] - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2016.
(Biblioteka Między Nami)
ISBN 978-83-7420-719-5
Wypożyczalnia Sieradz: sygn. 122380-22381 ; Wypożyczalnia Łask: sygn. 32215
Na motywach lektury : Roald Dahl „Charlie i fabryka czekolady”
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DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

30. Ortografia - nic prostszego.  [Dokument elektroniczny]. - Multimedia interakcyjne. - Ostrów
Wielkopolski : Techland, 2002.
(EDUseria.) ; (Twój Prymus czyli jak Przegonić Szkołę.)
Sieradz. Pracownia multimedialna: sygn. 85
Program,  który  został  stworzony  specjalnie  z  myślą  o  edukacji  uczniów  uczęszczających  do
szkoły  podstawowej.  Dzięki  niemu  uczenie  się  staje  się  rozrywką.  Jest  to  doskonałą  pomoc
edukacyjna dla dzieci oraz kompendium wiedzy dla dorosłych. Zawiera  40 dyktand czytanych
przez  lektorów (2  godziny nagrań  oraz  około  15  godzin  tekstu  pisanego)  Do każdego  tekstu
dostępny jest dokładny opis, a także proponowane ćwiczenia.

31. Zabawa z ortografią [Dokument elektroniczny] : Komputerowy słownik dla najmłodszych /
Edward Polański ;  scen. Agnieszka Barańska [i  in.]  ;  programowanie Wiesław Grygo.  -
Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, [2000].
Sieradz. Pracownia multimedialna: sygn. 35
Program komputerowy, który ze względu na metodyczny sposób łączenia zabawy z nauką został
wpisany  na  listę  środków  dydaktycznych  zalecanych  do  użytku  szkolnego  przez  Ministra
Edukacji  Narodowej.  Powstał  na  podstawie  "Słownika  ortograficznego  dla  najmłodszych"
profesora Edwarda Polańskiego i  dwóch książeczek pt."  Zabawa z ortografią"  i  ćwiczenia  do
"Słownika ortograficznego..."  tego samego autora.  Zawiera  bardzo ciekawe gry ortograficzne,
krzyżówki, rebusy, puzzle, a także dyktanda w formie ortograficznych bajeczek. 
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