
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – MARZEC 2021 
 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 2 

1. Rok w pandemii / Juliusz Wasilewski 
Jak nauczyciele bibliotekarze pracowali w 2020 roku? Co było mocną, a co słabą 
stroną bibliotek szkolnych w tym trudnym czasie? Jakie skutki (zarówno negatywne, 
jak i pozytywne) niesie za sobą pandemia? Jakie wnioski na przyszłość z tych trudnych 
doświadczeń wynikają dla bibliotek? Juliusz Wasilewski – redaktor naczelny 
miesięcznika pt. Biblioteka w Szkole – odpowiada na te i inne pytania, podsumowując 
ankietę przeprowadzoną wśród nauczycieli bibliotekarzy na temat ich pracy w 2020 
roku. 
 

2. Siła jest kobietą – niezwykła moc Marii Skłodowskiej-Curie / Magdalena   
    Ignaciuk 

W oparciu o ten scenariusz można przeprowadzić zajęcia z uczniami klas VII-VIII lub 
szkoły ponadpodstawowej. Pozwoli uczniom poznać Marię Skłodowską-Curie, a 
także porozmawiać o roli kobiet w społeczeństwie. Dodatkiem do scenariusza są 
gotowe do wykorzystania kody QR z cytatami Marii Skłodowskiej-Curie. 

 
3. Z wizytą w teatrze – scenariusz zajęć edukacyjnych z okazji    
    Międzynarodowego Dnia Teatru / Anna Smoleń 

Scenariusz wprowadza uczniów w świat aktorskich spektakli oraz teatralnego bon 
tonu. Można go wykorzystać z okazji marcowego Międzynarodowego Dnia Teatru lub 
jako lekcję poprzedzającą wyjście z grupą na przedstawienie teatralne. Podczas zajęć 
według tego scenariusza uczeń dowie się, jak zachowywać się podczas oglądania 
spektaklów teatralnych oraz pozna różne rodzaje teatrów. 

 
BIBLIOTEKA – CENTRUM INFORMACJI 2021 NR 1 

Numer poświęcony grom wideo w edukacji. W numerze m.in.: 
 
1. Gry wideo – zagrożenie czy szansa na rozwój? / Klaudia Kierc 

Gry wideo to obecnie jedna z najpopularniejszych form rozrywki, dostępna na różne 
platformy: komputery, telefony, konsole i inne urządzenia mobilne. Autorka artykułu 
dokonuje podziału gier, wskazuje ich negatywne skutki oraz korzyści, jakie może 
przynieść odpowiednie wykorzystanie gier wideo. Okazuje się bowiem, że gry 
pomagają rozwijać umiejętności poznawcze, emocjonalne i społeczne oraz 
koordynację wzrokowo-ruchową. 



 
 

 

 

 

2. Gry komputerowe w nauczaniu historii: scenariusze dwóch lekcji  
    powtórzeniowych / Michał Luberda 

Nowoczesne gry komputerowe można z powodzeniem wykorzystać na zajęciach 
powtórkowych z historii. W artykule zaprezentowano przykłady takich zajęć                                 
z wykorzystaniem dostępnych gier edukacyjnych. Tematyka pierwszych zajęć dotyczy 
Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Drugim tematem jest lekcja 
powtórzeniowa z okresu walk o niepodległość naszej ojczyzny. 

 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: ZESZYTY KIELECKIE 2020/2021 NR 1 

Cały numer czasopisma skoncentrowany jest wokół tematu: COVID-19 – nowe 
wyzwania dla nauczyciela, ucznia i rodzica. W numerze między innymi: 

 
1. Jaką lekcją jest doświadczenie epidemii COVID-19? / Kinga Kuszak 

Artykuł jest analizą wpływu epidemii COVID-19 na różne grupy wiekowe naszego 
społeczeństwa, m.in. seniorów, dorosłych w wieku średnim, młodzieży i dzieci 
przedszkolnych. Omówiono w nim poszczególne czynniki ryzyka, jakie dla każdej 
grupy niesie okres pandemii oraz różne style radzenia sobie w sytuacji przymusowej 
izolacji społecznej.  Jest to także próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jaki będzie 
świat po epidemii. 
 

2. Moje dziecko (nie) idzie do szkoły – refleksja na temat przekraczania progu   
    szkolnego w dobie pandemii / Anna Ratajczak 

Od wielu miesięcy żyjemy w stanie ciągłego niepokoju spowodowanego pandemią 
COVID-19. Wymusiła ona wiele zmian w życiu każdego człowieka. W wyjątkowo 
trudnej sytuacji znalazły się dzieci rozpoczynające naukę w szkole podstawowej. 
Artykuł stanowi zestaw wskazówek dla rodziców i nauczycieli, jak wspomagać dziecko 
w pełnieniu przez niego roli ucznia. 

 

3. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci              
w młodszym wieku szkolnym / Anna Ratajczak  
Autorka artykułu ma na celu przybliżenie czytelnikom jednej z możliwych metod 
pracy z dziećmi mającymi określone trudności wychowawcze takie, jak: zaburzenia 
zachowania, zaburzenia emocjonalne, problemy z poczuciem własnej wartości. Mowa 
o socjoterapii jako formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 
Dopełnieniem części teoretycznej artykułu są  przykładowe scenariusze zajęć 
edukacyjnych z elementami socjoterapii. 

 

 



 
 

 

 

 

POLONISTYKA 2021 NR 1 

Bieżący numer Polonistyki poświęcony jest innowacjom pedagogicznym. Znajdziemy     
w nim: 

 
1. Czy niepełnosprawność fizyczna może być przeszkodą w realizowaniu 

marzeń?: scenariusz lekcji języka polskiego lub zajęć wychowawczych dla 
uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej / Izabella Bartol 
Zajęcia w oparciu o ten scenariusz można zrealizować przy omawianiu noweli pt. 
Katarynka Bolesława Prusa. Może to być również lekcja wychowawcza, podczas której 
uczniowie uczą się wyrozumiałości i postawy empatycznej oraz poznają problemy 
życia codziennego osób z niepełnosprawnością fizyczną.  W tym scenariuszu 
wykorzystano ciekawe pomoce dydaktyczne, m.in. filmy krótkometrażowe Scarlet oraz 
Cyrk motyli. 
 

2. Polonista – innowator: w świecie polonistycznych innowacji / Izabella Bartol 
Autorka artykułu – nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej oraz doradca 
metodyczny – wyjaśnia pojęcie innowacji oraz jej wartość w edukacji. Prezentuje także 
swój autorski program klasy z  innowacją filmową. Głównymi celami programu były 
m.in.: rozwijanie zainteresowań uczniów z filmem, zapoznanie z historią kina, 
kształtowanie umiejętności analizy dzieła filmowego, rozwijanie umiejętności 
aktorskich i reżyserskich. 

 
PORADNIK BIBLIOTEKARA 2021 NR 2 

1. Nasi mniejsi bracia: scenariusz zajęć dla dzieci 6-10-letnich / Agnieszka 
Pejkowska 
W oparciu o ten scenariusz można przeprowadzić zajęcia, które będą miały na celu 
wykształcenie w dzieciach postawy odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy 
najsłabszym, podkreślenie roli przyjaźni ze zwierzętami oraz uwrażliwienie na 
krzywdę bezbronnych. W scenariuszu został wykorzystany jeden z tomów 
bestsellerowego cyklu pt. Psierociniec Agaty Widzowskiej. Metody pracy 
zaproponowane w scenariuszu to: głośne czytanie, rozmowa kierowana oraz techniki 
plastyczne. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 2021 NR 1 

1. Czy znasz zaczarowane słowa: proszę, dziękuję, przepraszam?: konspekt 
zajęć / Maria Gudro-Homicka  
Propozycja dla dzieci sześcioletnich w oparciu o tekst opowiadania Franklin mówi 
„przepraszam” Paulette Bourgeois i Brendy Clark. Zaproponowane podczas zajęć  
metody to: praca z tekstem, rozmowa, metoda ćwiczeń językowych, techniki 
dramy: poza, rola, technika otwartych myśli (tunel myśli). 

 

2. „Zdrowy brzuszek mamy – o odporność dbamy”: konspekt zajęć / Maria 
Talaga-Duma 
Zagadnienia dotyczące zdrowego odżywiania warto poruszać z dziećmi już                                   
od najmłodszych lat. Podczas zajęć według tego scenariusza przedszkolaki 
dowiedzą się czym jest zdrowie i choroba, co to jest odporność i jak można ją 
wzmacniać. W scenariuszu wykorzystano wiersze: Zdrowie L. Salach oraz Dla 
każdego coś zdrowego S. Karaszewskiego. 

 

3. Kobiety w nauce: konspekt zajęć / Monika Litwinow 
Scenariusz zajęć dla dzieci sześcioletnich. Głównym celem zajęć jest wsparcie 
całościowego rozwoju i pobudzanie zainteresowań naukowych dzieci. W 
scenariuszu zaproponowano ciekawe metody pracy, m.in.: zabawy ruchowe Mały 
odkrywca i Naśladowanie naukowców, robotyczna zgadywanka, malowanie na mleku, 
zabawa oddechowa Zdmuchiwanie świecy oraz zabawa relaksacyjna Lewitujący 
astronauta. 
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