
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – LISTOPAD 2021 
 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 10 

Tematem numeru jest Biblioterapia w szkole. W numerze między innymi: 

1. Baczyński – poeta czasów wojny – scenariusz spektaklu o Krzysztofie Kamilu 
Baczyńskim / Bożena Charkiewicz 
Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym roku 
przypada bowiem 100. rocznica urodzin tego wybitnego poety. Spektakl według tego 
scenariusza można zrealizować w szkole podstawowej. 
 

2. Zgubione i zagubione podręczniki – procedura postępowania / Danuta Maj-
kusiak 
Jak powinna wyglądać procedura postępowania w przypadku zniszczenia lub zgubie-
nia podręcznika? Czy rodzic powinien wpłacić ekwiwalent na wskazane konto, czy też 
odkupić podręcznik? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w artykule. 
 

W ramach tematu numeru Biblioterapia w szkole w czasopiśmie znajdziemy 
między innymi scenariusze: 

 Postaw się na moim miejscu! / Joanna Szymczak-Ryczel                       
(Szkoła podstawowa, kl. 0 i I; motyw przewodni: empatia i współczucie) 

 Po co jeść zdrowe rzeczy? / Karolina Korczewska  
(Szkoła podstawowa, kl. I) 

 Dary wróżek, czyli nasze moce i talenty / Urszula Zybura-Zadworna  
         (Szkoła podstawowa, kl. I; motyw przewodni: samoakceptacja) 

 Co boli najbardziej na świecie? O kłamstwie i jego skutkach / Beata Bugla  
(Szkoła podstawowa, kl. I-III) 

 Poszukiwacze superskarbów / Gabriela Olszewska           
(Szkoła podstawowa, kl. I-III; motyw przewodni: wartości) 

 Jak to jest być smutnym? / Renata Szmajnta  
(Szkoła podstawowa, kl. II-IV) 

 Modne zachowania w klasie / Roksana Kociołek-Kaszyńska  
(Szkoła podstawowa, kl. II-IV; motyw przewodni: relacje w grupie rówieśniczej) 

 Bieżnia życia – czyli o pogoni za sukcesem / Lidia Ippoldt  
(Szkoła ponadpodstawowa; motywy przewodnie: frustracja i wypalenie nastolat-
ków) 
 



 
 

 

 

 

JĘZYKI OBCE W SZKOLE 2021 NR 3 

1. Metoda odwróconej klasy na zajęciach online / Dorota Padzik 
Z artykułu dowiemy się, czym jest metoda odwróconej klasy oraz jakie płyną z niej 
korzyści. Autorka artykułu pokazuje, jak można wykorzystać tę metodę w czasie lekcji 
online.  
 

2. WebClass jako narzędzie do kontroli i oceny postępów w nauce / Wojciech 
Malec, Magdalena Malec 
WebClass to platforma służąca do monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji 
ich wiedzy i umiejętności. Narzędzie to składa się z czterech modułów, które umożli-
wiają zarządzanie aktywnością użytkowników, komunikację, tworzenie materiałów 
dydaktycznych oraz kontrolę i ocenę postępów w nauce. W artykule omówiono mo-
duł testowy platformy i jego wykorzystanie do tworzenia, przeprowadzania i analizy 
testów. 
 

POLONISTYKA 2021 NR 5 

Tematem numeru jest Etyka językowa. W numerze między innymi: 
 

1. Etykieta językowa – nie tylko na lekcji języka polskiego: propozycja zajęć słu-
żących ćwiczeniu świadomego posługiwania się językiem / Marzena Tyl 
Propozycja zajęć dla klasy VI (lub innych klas szkoły podstawowej po dostosowaniu 
treści). Zajęcia składają się z dwóch jednostek lekcyjnych, każda trwa 45 minut. Jed-
nym z elementów zajęć jest gra planszowa, którą uczniowie wykonują sami. 
 

2. Hejt jako zjawisko społeczne zaprzeczające grzeczności językowej: scenariusz 
lekcji języka polskiego / Adriana Kloskowska 
Po tej lekcji uczeń będzie wiedział, czym jest hejt i jakie są jego źródła, a także będzie 
potrafił skutecznie zarządzać hejtem skierowanym w jego stronę. Scenariusz adreso-
wany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpod-
stawowych. 

 

3. Internetowy savoir-vivre, czyli jak wskoczyć na wyższy poziom kultury?: scena-
riusz lekcji do filmu Ralph Demolka w Internecie 
Scenariusz lekcji dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Zagadnienia edukacyjne 
poruszane w ramach lekcji to: hejt, netykieta, magiczne zwroty. Uczniowie w trakcie 
zajęć doskonalą także umiejętność analizy filmu oraz aktywnego słuchania i zabierania 
głosu w dyskusji.      
 
 



 
 

 

 

 

4. Metody i techniki wykorzystywane do rozwijania twórczego potencjału 
uczniów / Aleksandra Kubala-Kulpińska 
Przegląd ciekawych narzędzi, technik i aplikacji do pracy z uczniami. Są to m.in.: 
SCAMPER, czyli pytania Osborna (technika usprawniająca generowanie pomysłów), 
Seesaw („Zobacz, czego się nauczyłem” – narzędzie służące do zapisywania                
i monitorowania postępów w nauce), Pic Collage (aplikacja do łatwej edycji grafiki, 
zdjęć i tworzenia z nich plakatów i kolaży), Comica (aplikacja do tworzenia komiksów 
ze zdjęć). 
         

PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2021 NR 9 

Numer niemal w całości poświęcony książkom obrazowym (picture bookom). 

1. Książka obrazkowa – książka przyszłości / Elżbieta Kruszyńska 
Czym jest picture book? Jaką pełni funkcję w edukacji czytelniczej młodych ludzi? 
Dlaczego warto je czytać? Na te i inne pytania odpowiada dr hab. Elżbieta Kruszyń-
ska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 

2. Odkrywanie picture booków Iwony Chmielewskiej – lekcja biblioteczna / Wie-
sława Budrowska 
Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów szkół podstawowych. Celem ogólnym za-
jęć jest rozbudzenie ciekawości uczniów książką obrazkową. Uczeń po lekcji będzie 
wiedział, czym jest picture book, znał różnicę między książką obrazową i ilustrowaną 
oraz znał tytuły picture booków Iwony Chmielewskiej.                
 
 

ŚWIETLICA W SZKOLE 2021 NR 5 

Główne hasła tego numeru to Boże Narodzenie i kolor czerwony. 

1. Malowanie na ekranie: krótki przegląd narzędzi dla cyfrowych artystów / Mał-
gorzata Jóskowiak-Reszko 
W internecie dostępne są nowoczesne aplikacje i programy, które można wykorzystać 
na zajęciach plastycznych. W artykule omówiono kilka z nich: Mały malarz, Szalone 
pędzle, Thissand, Weawesilk, Śpiewające obrazki. 
 

2. Powitanie nowego roku: scenariusz zajęć świetlicowych / Marija Szewczyk 
Główne cele tych zajęć to: utrwalenie nazw miesięcy, zapoznanie dzieci z przysłowia-
mi związanymi z nowym rokiem, kształcenie umiejętności układania rymów, doskona-
lenie umiejętności wspólnej zabawy. W czasie zajęć dzieci rozwiązują krzyżówkę z ha-
słem, uczestniczą w zabawach ruchowych, rozwiązują noworoczne rebusy oraz dobie-
rają rymy. 



 
 

 

 

 

3. Witaj Święty Mikołaju: scenariusz zajęć świetlicowych / Monika Bielerzewska 
Zbiór pomysłów do wykorzystania podczas spotkania mikołajkowego. Dzieci biorą 
udział w zabawach ruchowych, wykonują taniec radości, przygotowują pracę plastycz-
no-techniczną – ozdoby choinkowe z rolek po zużytych ręcznikach papierowych. 
 
W numerze znajdziemy także mnóstwo ciekawych pomysłów na wykonanie ozdób 
świątecznych, m.in.: 

 zimowych lampionów ze słoików 

 gwiazdy świątecznej z klamerek 

 maski karnawałowej z wieczka od pudełka kartonowego 

 bombki z pasków 

 kolorowej kartki bożonarodzeniowej 

 choinki z bibuły 

 zimowej „kuli” z recyklingu. 
 

WYCHOWUJMY! 2021 NR 2 

Tematami numeru są: Pokolenia. W numerze między innymi: 
 

1. Co wynieśliśmy ze zdalnego nauczania? / Małgorzata Gasik 
Autorka artykułu, z lekkim przymrużeniem oka, dokonuje subiektywnego przeglądu 
pandemicznych plusów. Swoje wnioski przekształca w cenne rady, które można za-
stosować w wychowaniu dzieci. 
 

2. Jak babcia i dziadek mogą oderwać od smartfona? / Aleksandra Gil 
Badania przeprowadzone w 2019 r. na Uniwersytecie w Rutgors w USA, w których 
uczestniczyli dziadkowie dzieci w wieku 2-7 lat, opiekujący się wnukami przynajmniej 
raz w tygodniu, pokazały, że podczas średnio czterogodzinnej wizyty dzieci spędzały 
dwie godziny na oglądaniu filmów lub graniu w gry na urządzeniach elektronicznych. 
W artykule garść pomysłów i sposobów na oderwanie wnuków od ekranów i wspólne 
spędzanie czasu bez technologii. 
 

3. Młodzież a relacje / Bogna Białecka 
Amerykańska psycholog Jean Twenge określiła współczesną młodzież „pokoleniem 
Ja”. Podstawową cechą tej generacji jest dorastanie ze smartfonem w ręku, wśród 
skomplikowanych urządzeń nowych technologii. Dla dorosłych to młode pokolenie 
stanowi nie lada wyzwanie. Jak budować wzajemne dobre relacje oparte na szacunku            
i zrozumieniu? 

 
 



 
 

 

 

 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 2021 NR 7 

1. Odkrywamy świat przyrody: projekt Liście / Beata Kozłowska 
Prezentacja projektu, którego tematyka dotyczy liści drzew rosnących w parkach          
i otoczeniu przedszkola. Obok kolejnych elementów projektu (m.in.: wspólnego two-
rzenia siatki tematycznej, wyprawy w teren, szkicu z natury) przedstawiono także 
przykłady pytań, eksperymentów i zadań badawczych. W artykule znajdziemy także 
ciekawostki na temat drzew i liści.  

 

2. „Poznajmy się!”: wprowadzenie elementów treningu umiejętności społecznych 
w przedszkolu z bajką terapeutyczną / Monika Litwinow-Cieślewicz 
Rozwijanie umiejętności społecznych takich, jak socjalizacja, empatia i altruizm oraz 
chęć niesienia pomocy i współpraca, warto rozpocząć już na etapie przedszkola.                    
W artykule opisano przykłady gier i zabaw, których głównym celem jest integracja              
i wspólne poznawanie się. Do realizacji zajęć wykorzystano chustę animacyjną oraz 
bajkę terapeutyczną Dzik Tadzik idzie do przedszkola. 
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