
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – LIPIEC 2021 
 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 4 

1. Anno Domino 2021 – scenariusz zajęć w formie gry poświęconych patronom 
roku / Gabriela Bonk 
Zajęcia mają na celu zapoznanie z patronami roku 2021 oraz utrwalenie 
podstawowych informacji na ich temat. Scenariusz adresowany jest do starszych dzieci 
i młodzieży, można wykorzystać go na lekcji języka polskiego lub historii, na 
zastępstwie lub zajęciach świetlicowych. Zasadnicza część zajęć będzie miała formę 
gry w domino. Do scenariusza załączone są kostki domino przygotowane w formie 
prostokątnych kartoników. 
 

2. Dodatek motywacyjny / Dariusz Skrzyński 
Jakie są podstawy prawne przyznawanego dodatku motywacyjnego? Czy naprawdę nie 
ma możliwości przyznania go za inną pracę niż dydaktyczna? Na te i inne pytania 
odpowiada Dariusz Skrzyński - prawnik, specjalista w dziedzinie prawa oświatowego    
i prawa pracy. 

 

3. Nowe fantastyczne przygody skarpetek – scenariusz zajęć inspirowany książką 
Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech 
prawych i sześciu lewych) / Magdalena Szlaszyńska 
Scenariusz zajęć adresowany do uczniów klasy I szkoły podstawowej. Podczas zajęć 
uczniowie między innymi doskonalą umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz 
właściwego redagowania zdań. Podczas praktycznej części zajęć dzieci wykonują 
kolorowe pacynki ze skarpetek. 
 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 5 

1. Montaż filmowy w programie Shotcut – scenariusz lekcji z przedmiotu 
informatyka / Michał Luberda 
Podczas tych zajęć uczeń poznaje możliwości programu Shotcut i nabywa 
umiejętność samodzielnego tworzenia i montowania filmu. Shotcut to bezpłatny 
program do edycji materiałów video, który oferuje spore możliwości w zakresie 
nagrywania filmów w różnych formatach.      
 

2. Życie i śmierć w czasach zagłady. Wiersze Tadeusza Różewicza – scenariusz 
lekcji o patronie roku 2021 / Ewelina Garncarz 
Jak nawiązać do tematu II wojny światowej i połączyć go z doświadczeniem 
dzisiejszego młodego pokolenia? Jak pokolenie Kolumbów radziło sobie                    



 
 

 

 

 

z rzeczywistością, która odciśnie niezatarte piętno na ich życiu? Czy każda generacja 
ma w swojej pamięci choć jedno wydarzenie kształtujące ją na całe życie? Te i inne 
pytania padają podczas lekcji poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza oraz 
korespondencji historii ze współczesnością młodzieży. Lekcja adresowana jest do 
uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 6 

1. Mindfulness – nowa moda czy realne wsparcie? Nauczyciel i praktyka 
uważności / Agnieszka Pawłowska 
Autorka artykułu – psycholożka, nauczycielka uważności i współczucia – wyjaśnia, 
czym jest praktyka uważności oraz czy nauczyciel bibliotekarz może wykorzystać ją   
w swojej pracy. Poleca także książki na ten temat, najbardziej znane  i przebadane 
naukowo kilkutygodniowe treningi uważności oraz kursy pogłębiające praktykę 
uważności o aspekt współczucia wobec siebie i innych. 
 

POLONISTYKA 2021 NR 3 

Tematem numeru jest Retoryka na lekcji. W numerze między innymi: 
 

1. Jak nauczyć ucznia wystąpień publicznych w pandemicznych czasach (i nie 
tylko)? / Izabella Bartol 
Artykuł to zbiór zasad wystąpień publicznych przedstawionych w formie krótkiego 
przedstawienia. Scenariusz przygotowano w taki sposób, aby pokazać uczniom, na 
czym polega sztuka wystąpień publicznych oraz zaangażować jak największą liczbę 
osób. Pomysł doskonale sprawdzi się zarówno podczas nauki stacjonarnej, jak            
i w trakcie nauki zdalnej. 
 

2. Scenariusz lekcji języka polskiego do utworu Lalka z wykorzystaniem 
elementów krytycznego myślenia i retoryki / Joanna Krzemińska 
Scenariusz zajęć adresowany dla II klasy szkoły ponadpodstawowej. Intrygujący temat 
lekcji (Czy Wokulski był stalkerem?) oraz różnorodne metody i techniki dydaktyczne 
(m.in. elementy myślenia krytycznego, debata, burza mózgów, metoda 
niedokończonych zdań) czynią ten scenariusz ciekawym pomysłem na czytanie 
lektury. Dodatkiem do scenariusza jest ankieta Moja aktywność na zajęciach, która 
pozwoli uczniom ocenić swoje zaangażowanie na lekcji. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

SZKOŁA SPECJALNA 2021 NR 2 

1. Prace domowe w świetle prawa / Michał Długosz 
Według autora artykułu zadawanie uczniom zbyt wielu skomplikowanych prac 
domowych stało się dużym problemem społecznym i przedmiotem bezskutecznego 
działania konstytucyjnych organów państwa. W świetle Konstytucji RP oraz innych 
aktów prawnych, szkolna praktyka zadawania prac domowych może naruszać liczne 
normy prawne. Niezbędna jest merytoryczna debata na temat celowości                      
i konieczności zadawania uczniom prac domowych. 
 

ŚWIETLICA W SZKOLE  2021 NR 3 

Tematami numeru są: nietypowe święta i kolor fioletowy. W numerze między innymi: 
 

1. Dyplom – certyfikat – zaświadczenie – podziękowanie: przegląd darmowych 
generatorów dyplomów / Małgorzata Jóskowiak-Reszko 
Ważne wydarzenie w życiu ucznia warto upamiętnić, wręczając mu dyplom, certyfikat 
czy podziękowanie. W sieci można znaleźć wiele bezpłatnych generatorów dyplomów 
i certyfikatów. Autorka artykułu – nauczycielka świetlicy – dokonuje przeglądu takich 
narzędzi, wskazując ich podstawowe funkcje i zalety.  
 

2. Fioletowy rower / Joanna Obara 
Pomysł na zajęcia, których motywem przewodnim jest kolor fioletowy. Uczestnicy 
spotkania poznają treść utworu Elżbiety Kuzior pt. Kolorki, następnie uczestniczą       
w krótkiej rozmowie na temat koloru fioletowego. Na koniec wykonują fioletowe 
rowery z papieru i bibuły. 
 

3. W poszukiwaniu kreatywności: scenariusz zajęć świetlicowych / Marta 
Barszczowska 
Zajęcia w oparciu o ten scenariusz służą rozwijaniu kreatywnego myślenia                   
i kształtowaniu zdrowej rywalizacji. Podczas zajęć dzieci biorą udział w turnieju Mistrz 
kreatywnego myślenia, wykonują zabawę ruchową Alfabet oraz tworzą kreatywną pracę 
pod hasłem Wyturlaj arcydzieło. 

 

W numerze znajdziemy także scenariusze na nietypowe święta: Dzień Dinozaura, 
Dzień Dzikiej Przyrody, Dzień Pisania Listów oraz Światowy Dzień Żółwia.  

 
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 2021 NR 3 

1. Brzydkie kaczątko to… - jak mu pomóc?: konspekt zajęć / Maria Gudro-
Homicka 
Jest to propozycja dla dzieci sześcioletnich w oparciu o tekst baśni Brzydkie kaczątko. 



 
 

 

 

 

W konspekcie zaproponowano ciekawe techniki dramy: rola, tunel myśli oraz 
pantomima. Podczas zajęć przedszkolaki uczą się nazywać emocje oraz własne 
odczucia,  pracy w grupie i szacunku dla wypowiedzi innych dzieci. 

 

2. Nadwaga u dzieci w wieku przedszkolnym – kiedy zaczyna się problem? / 
Małgorzata Talaga-Duma 
Autorka artykułu – specjalista w zakresie psychologii jedzenia i edukacji żywieniowej – 
podaje cenne wskazówki dotyczące zapobiegania i zwalczania nadwagi i otyłości          
u dzieci w wieku przedszkolnym. Jakie są przyczyny nadwagi tak małych dzieci? Co 
może zrobić rodzic i nauczyciel w przedszkolu, aby uchronić dziecko przez 
problemami wynikającymi z niewłaściwych zachowań żywieniowych? W artykule 
poruszono także kwestię uzależnienia od słodyczy. 

 

3. Światowy Dzień Sztuki: konspekt zajęć / Monika Litwinow 
Podczas zajęć według tego konspektu dzieci (pięcio-, sześciolatki) odkrywają zawody 
związane ze sztuką oraz narzędzia pracy artystów. Przedszkolaki biorą udział                      
w zabawach ruchowych (W galerii sztuki, W warsztacie artysty) oraz oddechowych                       
i relaksacyjnych (Taneczne pozy, Dzieło sztuki na plecach). Poznają także wiersz               
M. Litwinow Szkoła dla artystów. 

 
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 2021 NR 4 

1. Dziecko autystyczne w przedszkolu – rozpoznanie i wstępna interwencja / 
Agnieszka Ludorowska 
Każde dziecko z autyzmem jest jedyne w swoim rodzaju i wykazuje niepowtarzalną 
kombinację symptomów choroby. Z tego powodu postawienie trafnej diagnozy nie 
zawsze jest od razu proste i bezsprzeczne. W artykule omówione zostały oznaki         
w funkcjonowaniu dziecka, które powinny zaniepokoić nauczyciela w przedszkolu 
oraz wskazówki, jak na ten temat rozmawiać z rodzicami dziecka i jakich wskazówek 
im udzielić. 
 

2. Światowy Dzień Kosmosu: konspekt zajęć / Monika Litwinow 
Głównym celem zajęć według tego konspektu jest wsparcie całościowego rozwoju 
dziecka podczas zabaw związanych z astronomią. W trakcie zajęć dziecko wciela się      
w rolę astronauty, poznaje jego kombinezon, stosuje słowa takie, jak: rakieta, planeta, 
kometa, asteroida, gwiazda. Bierze także udział w zabawie ruchowej Rozgrzewka astronauty, 
zabawie kreatywnej Przedziwna planeta Tumci oraz zabawie z chustą Klanzy Czarna 
dziura. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 2021 NR 5 

1. Podróż do mlecznej krainy / Małgorzata Talaga-Duma 
Scenariusz zajęć, który można wykorzystać w nawiązaniu do Światowego Dnia Mleka 
oraz jako sposób na zainteresowanie dzieci produktami mlecznymi i ich wpływem na 
zdrowie. W scenariuszu wykorzystano wiersze Mleko Jana Brzechwy, Piję mleko Anny 
Mikiciuk i Przetwory z mleka Bożeny Formy. Dzieci uczestniczą w wesołych zabawach 
ruchowych takich, jak: Krówki do zagrody oraz Ogon krowy. 
 

2. Malujemy jak van Gogh / Agnieszka Bukowińska  
Celem tych zajęć jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez inspirowanie 
działań twórczych dziełami wielkich mistrzów malarstwa. Dziecko poznaje życie         
i twórczość Vincenta van Gogha, następnie realizuje własną wizję plastyczną. 

 

3. Proszę, odnoś się do mnie z szacunkiem: konspekt zajęć / Maria Gudro-
Homicka  
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem fragmentów opowiadania Franklin i skaczące buty 
Paulette Bourgeois i Brendy Clark. Uczestnicy zajęć poznają czym jest wartość pracy 
oraz szacunek do innych osób. Zaproponowane techniki dramy – poza, rola, tunel 
myśli – angażują dzieci i pozwalają odczuwać emocje bohaterów utworu. 
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