
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – MAJ 2021 
 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 3 

1. Do kogo należy rok 2021? / Agnieszka Kunikowska 
Podczas zajęć według tego scenariusza uczniowie szkoły ponadpodstawowej 
dowiadują się, kim byli patroni roku 2021 roku oraz utrwalają wiedzę na temat ich 
twórczości. Scenariusz wykorzystuje elementy grywalizacji, uczniowie                        
w kilkuosobowych zespołach zmagają się z różnymi wyzwaniami, aby ukończyć misję 
ratunkową i tym samym zniweczyć plany nikczemnych wieszczów. 
 

2. Jak nie dać się zwolnić? – czyli ruch kadrowy nauczycieli bibliotekarzy / 
Dariusz Skrzyński 
Autor artykułu – prawnik, specjalista w dziedzinie prawa oświatowego i prawa pracy – 
odpowiada na pytania dotyczące ruchu kadrowego nauczycieli bibliotekarzy (a także 
innych nauczycieli). Dotyczą one najważniejszych zasad związanych ze zwalnianiem 
nauczyciela oraz możliwości reakcji z jego strony. Zgoda na ograniczenie zatrudnienia, 
zgoda na przeniesienie na inne stanowisko, odwołanie się od wypowiedzenia do sądu 
pracy – to tylko niektóre z omówionych w artykule kwestii.   

 
3. Różne problemy z dokumentacją / Danuta Majkusiak  

Nauczyciele bibliotekarze napotykają rozmaite problemy związane z dokumentacją 
finanowo-księgową. Mogą to być problemy z fakturami (np. trudności z uzyskaniem 
zgodności finansowej, błędy w bibliotecznej numeracji faktur) albo błędy związane               
z podręcznikami (np. gratisy dla nauczycieli wpisane do ewidencji, błędna liczba 
podręczników w ewidencji). Autorka artykułu podpowiada, jak sobie z nimi radzić. 

 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: ZESZYTY KIELECKIE 2020/2021 NR 2 

Cały numer czasopisma skoncentrowany jest wokół tematu: Audiodeskrypcja w nauczaniu 
– usłyszeć i zobaczyć.  W numerze między innymi: 

 
1. Miejsce audiodeskrypcji w edukacji polonistycznej / Beata Jerzakowska-

Kibenko 
W artykule zaprezentowano sześć różnych przykładów wykorzystania audiodeskrypcji 
w edukacji polonistycznej. Dotyczą one zarówno wprowadzania nowego gatunku 
wypowiedzi, potraktowania go jako tekstu użytkowego, formy, dzięki której można 
ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, dykcję, rozwijać wyobraźnię, a nawet ćwiczyć 
pracę z dwoma różnymi tekstami, tzn. zapisanym oraz ikonicznym. 



 
 

 

 

 

 
2. Partie opisowe w lekturach szkolnych a audiodeskrypcja / Beata Jerzakowska-

Kibenko  
Podstawowym celem artykułu jest pokazanie, że audiodeskrypcję można przedstawić  
i wytłumaczyć za pomocą tekstów ujętych w kanonie lektur szkolnych. Znajdziemy    
w nim przykłady konkretnych ćwiczeń pokazujących, w jaki sposób poprzez teksty 
lektur przybliżyć uczniom informacje o audiodeskrypcji, a nawet spróbować 
porównać je w partiach opisowych. 

 
JĘZYKI OBCE W SZKOLE 2021 NR 1 

Tematem przewodnim numeru jest Nauczanie zdalne, hybrydowe i w klasie. W numerze 
między innymi: 

 

1. Aplikacja do wspierania nauki języka obcego Komunik / Marek Potempa 
W artykule zaprezentowano aplikację internetową Komunik – narzędzie edukacyjne 
dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. 
Omówiona została jego budowa, podstawowe funkcje oraz główne założenia.  
 

2. Godne polecenia narzędzia internetowe do nauczania słownictwa, gramatyki     
i tworzenia wypowiedzi ustnych / Anna Pałczyńska  
Narzędzi przydatnych w nauczaniu języka obcego jest bardzo wiele, dlatego                
w artykule omówiono tylko niektóre z nich. Są to między innymi: Mentimeter, 
LearningApps, Wordwall, Semantris, AnswerGarden, Vocaroo i Flipgrid. 
 

3. Świnka Peppa w przedszkolu: użycie serialu dla dzieci w nauczaniu języka 
angielskiego / Paweł Scheffler, Anna Domińska  
Autorzy artykułu wyjaśniają, dlaczego w nauczaniu języka obcego w przedszkolu 
warto wykorzystywać serial animowany Świnka Peppa. Uzupełnieniem części 
teoretycznej jest scenariusz lekcji oparty na odcinku serialu pod tytułem Hide-and-Seek.  

 

POLONISTYKA 2021 NR 2 

1. Egzamin ósmoklasisty – zdania zamknięte i otwarte. Co sprawia trudność 
uczniom? / Marzena Tyl 
Centralna Komisja Egzaminacyjna, po przeprowadzonych w latach 2019 i 2020 
egzaminach ósmoklasistów, opracowała sprawozdanie, w którym wskazała między 
innymi, które zadania okazały się dla młodzieży łatwe, a które trudne. Artykuł 
poświęcony jest właśnie tym drugim. 
 



 
 

 

 

 

2. Opis przeżyć. Ćwiczenia redakcyjne przed egzaminem ósmoklasisty / 
Marzena Tyl 
Autorka artykułu – nauczycielka języka polskiego i etyki w szkole podstawowej oraz 
redaktor językowy w Instytucie Naukowo-Wydawniczym Spatium w Radomiu – dzieli 
się z czytelnikami pomysłami na ćwiczenia redakcyjne związane z opisem przeżyć 
wewnętrznych i pokazuje, jak doskonalić technikę pisania tekstów twórczych. 

 
3. Przesiadkowa przygoda z Magicznym drzewem / Magdalena Ignaciuk 

Jednym ze sposobów pracy nad lekturą jest lekcja metodą stacji dydaktycznych.         
W tym artykule zaprezentowano pomysł na lekcję  z przesiadką na temat książki 
Andrzeja Maleszki Olbrzym. Magiczne drzewo. W czasie zajęć uczniowie są podzieleni na 
małe grupy, w których mogą czuć się komfortowo. Każda stacja to inne zadanie, więc 
każde dziecko może znaleźć coś, co lubi, co umie i czym będzie mógł zaimponować 
innym. 
 

4. W magicznym świecie słów i znaczeń: scenariusz zdalnej lekcji języka 
polskiego dla klasy VIII / Izabella Bartol 
Podczas zajęć według tego scenariusza uczeń: poznaje cechy liryki oraz podstawowe 
środki stylistyczne, rozpoznaje w tekście metaforę i inne środki, dostrzega 
występowanie przenośni w innych dziedzinach nauki, wskazuje metaforę w tekstach 
poetyckich i innych tekstach kultury. W scenariuszu zaproponowano wykorzystanie 
między innymi dwóch piosenek: Co mi, Panie dasz? pod batutą Adama Sztaby oraz Odę 
do radości w wykonaniu polskich artystów. 

 
PORADNIK BIBLIOTEKARA 2021 NR 4 

1. Pierwsza pomoc: jak się zachować, co zrobić? / Agnieszka Pejkowska 
Scenariusz zajęć dla dzieci wczesnoszkolnych i starszych grup przedszkolnych. 
Podczas zaproponowanych w scenariuszu zabaw edukacyjnych dzieci uczą się, jak 
reagować w trudnych sytuacjach (np. w razie krwawienia z nosa, zakrztuszenia się, 
oparzenia, porażenia słonecznego), poznają wyposażenie apteczki oraz numery 
alarmowe, pod które należy dzwonić w nagłych przypadkach.  

 
SZKOŁA SPECJALNA 2021 NR 1 

1. Blogi – nowe forum rodziców dzieci z niepełnosprawnościami / Zofia Palak 
Blogi prowadzone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych są ogromnym źródłem 
informacji o funkcjonowaniu ich rodzin, problemach z którymi się mierzą oraz 
możliwościach wykorzystywanych w życiu codziennym. Autorka artykułu 
podpowiada, jak znaleźć te najciekawsze i jak z nich korzystać. 



 
 

 

 

 

2. Trudne drogi adaptacji matek do głębokiej niepełnosprawności intelektualnej 
dziecka / Diana Aksamit, Katarzyna Kruś-Kubaszewska 
W artykule przeanalizowano proces przystosowania się matek do głębokiej 
niepełnosprawności intelektualnej dziecka. Omówiono kolejne etapy tego procesu: 
fazę szoku, fazę kryzysu emocjonalnego, fazę pozornego przystosowania się do 
niepełnosprawności dziecka oraz fazę konstruktywnego przystosowania się do 
niepełnosprawności dziecka. 

 
ŚWIETLICA W SZKOLE  2021 NR 2 

Tematami numeru są:  wiosna, ekologia i kolor zielony. W numerze między innymi: 
 

1. Nie bądź zielony, czyli jak zostać Ekobohaterem: scenariusz zajęć 
świetlicowych / Marta Barszczowska 
Główne cele zajęć według tego scenariusza to wdrażanie do zachowań 
proekologicznych oraz powtórzenie wiadomości na temat segregacji odpadów.         
W scenariuszu zaproponowano ciekawą zabawę dydaktyczną Ekodetektyw, 
wprowadzającą dzieci w zagadnienie segregacji śmieci. 
 

2. Poznajemy powietrze: scenariusz zajęć świetlicowych realizowanych w ramach 
innowacji „Centrum Nauki Kopernik w świetlicy” / Monika Radzikowska 
Czy można zobaczyć powietrze? Czy powietrze możemy poczuć? Czy powietrze 
słychać? Czy ogień potrzebuje powietrza, aby płonąć? Czy możemy malować 
powietrzem? Podczas zajęć dzieci wykonują różne, ciekawe eksperymenty, które 
pozwalają im znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania. Główne cele zajęć to 
uświadomienie dzieciom faktu istnienia wokół nas powietrza jako składnika życia oraz 
kształtowanie postaw badawczych i umiejętności wyciągania wniosków. 
 

3. Szanuj zieleń: scenariusz zajęć świetlicowych / Aleksandra Moroń 
Po tych zajęciach uczeń wie, dlaczego musimy chronić przyrodę, zna pojęcie 
recyklingu, wie, na czym polega segregacja śmieci. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują 
ekologiczny quiz oraz wykonują ekoludka.  

 
W numerze znajdziemy także pomysły na wykonanie: wiosennych drzew z rolek po 
papierze toaletowym, żaby z kartki papieru i bibuły, ptaków cudaków z bloku 
technicznego i zakrętek z plastikowych butelek, kolorowych kwiatów z serwetek 
papierowych oraz bociana z płatków kosmetycznych. 
 

 



 
 

 

 

 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 2021 NR 2 

1. Dzień pisarza: konspekt zajęć / Monika Litwinow 
Scenariusz zajęć w oparciu o tekst wiersza Mały pisarz Leszka Sulimy 
Ciundziewickiego. Głównym celem jest wsparcie całościowego rozwoju w trakcie 
zajęć dotyczących zawodu pisarza, jego pracy i dzieł. Podczas spotkania dzieci biorą 
udział w ciekawych zabawach ruchowych (gonitwa słów, bajkowy miszmasz, 
przestrzenna gra planszowa oraz bajkowy tor przeszkód) oraz zabawie relaksacyjnej 
(malowanie bohatera). 

 

2. Leśne laboratorium pod chmurką, czyli jak atrakcyjnie zagospodarować 
przestrzeń edukacyjną w ogrodzie przedszkolnym / Agnieszka Bukowińska 
Leśne laboratorium pod chmurką to innowacja programowo-organizacyjna, która 
rozszerza realizowany w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie program wychowania 
przedszkolnego oraz oferuje atrakcyjne formy pracy w zakresie organizacji kształcenia. 
Cele projektu koncentrują się wokół atrakcyjnego zagospodarowania naturalnej 
przestrzeni edukacyjnej na terenie leśnego ogrodu przedszkolnego, w którym 
powstały m.in.: leśna ścieżka edukacyjna, poletko konwaliowe, kwadrat matematyczny, 
tor przeszkód, ścieżka sensoryczna, miniszkółka leśna oraz plener malarski. 

 

3. Skupienie to podstawa: ćwiczenia na koncentrację w Klubie Małego 
Detektywa / Monika Litwinow 
Autorka artykułu podaje propozycje ćwiczeń na koncentrację uwagi. Są to m.in.: 
kreatywne masażyki, odgłosy dżungli, lustrzane malunki, fala oddechowa oraz 
przekazywanie sobie dzwoneczka. Zajęcia z wykorzystaniem tych ćwiczeń pomogą 
dzieciom zrozumieć znaczenie słów: koncentracja, skupienie i uważność. 
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