
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – WRZESIEŃ 2021 
 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 7-8 

1. Bajkoterapia metodą pracy z dziećmi w wieku 4-9 lat / Elżbieta Kasprzyszak 
Bajki terapeutyczne bez wątpienia warto wykorzystywać w procesie wychowawczym, 
profilaktycznym i terapeutycznym przedszkola i szkoły. Czym są bajki terapeutyczne? 
Jak zorganizować spotkanie bajkoterapeutyczne? Na te i inne pytania znajdziemy 
odpowiedź w artykule. Dodatkiem do niego jest gotowy scenariusz przykładowych 
zajęć biblioterapeutycznych. 
 

2. Czym skorupka za młodu nasiąknie… - akcje ekologiczne i czytelnicze                        
    z udziałem najmłodszych czytelników / Małgorzata Musiał 

Wydarzenia ekologiczne na stałe wpisane są w kalendarz wydarzeń szkolnych. Są 
wśród nich święta bardzo nietypowe, np. Światowy Dzień Wiedzy o Pingwinach, 
Dzień Polskiej Niezapominajki czy Dzień Ochrony Słoni. Artykuł to garść 
sprawdzonych pomysłów na obchody takich dni w szkole. 
 

3. Nauczyciel bohaterem (nie tylko) literackim – pomysły na Dzień Edukacji  
    Narodowej / Gabriela Bonk 

Jak w oryginalny sposób obchodzić Dzień Edukacji Narodowej? Może w formie 
konkursu? Propozycje przedstawione w artykule można wykorzystać stacjonarnie lub 
zdalnie, w zależności od realiów – jako święto w formie konkursu. 

 

BIBLIOTEKA W SZKOLE 2021 NR 9 

Wrześniowy numer Biblioteki w Szkole to kompendium wiedzy na temat Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025. Adresowany jest nie tylko do 
nauczycieli bibliotekarzy, ale także do przedstawicieli przedszkoli publicznych                  
i niepublicznych, którzy do tego Programu mogą aplikować. W numerze między innymi: 
 
1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025: jak zdążyć na 

dofinansowanie? Poradnik krok po kroku. 
Z artykułu dowiemy się między innymi, jakie są cele i kierunki Priorytetu 3 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, kto może do niego aplikować i jakie 
działania należy podjąć na rzecz rozwoju czytelnictwa.  
 
 
 



 
 

 

 

 

2. Warunkiem rozwoju czytelnictwa jest zakup książek, które będą czytane / 
Aleksandra Sobańska 
Czym kierować się podczas zakupu książek w ramach NPRCz? Czy trzeba ściśle 
trzymać się rekomendacji MEiN i jakie są na rynku ciekawe książki dla dzieci             
i młodzieży związane z tymi wytycznymi. Autorka artykuły prezentuje konkretne 
tytuły, których zakup warto rozważyć. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 2021/2022 NR 1 

Motywem przewodnim numeru jest myślenie krytyczne w klasach młodszych.                       
W numerze między innymi: 
 
1. Miejsce myślenia krytycznego we wczesnej edukacji dziecka / Dorota 

Szumma 
 

2. Problemowe zadania edukacyjne rozwijające myślenie krytyczne dzieci             
w wieku wczesnoszkolnym / Katarzyna Pluta 

 
3. Rozwiązywanie zadań tekstowych sposobem na rozwijanie myślenia 

krytycznego uczniów klas młodszych / Katarzyna Pluta 
 

POLONISTYKA 2021 NR 4 

Tematem numeru jest Dialog międzypokoleniowy. W numerze między innymi: 
 

1. Gramatyka relacji, czyli o dialogu międzypokoleniowym w szkole / Natalia 
Bielawska 
Szkoła to miejsce, w którym spotyka się i współpracuje na co dzień kilka pokoleń. 
Autorka artykułu – nauczycielka języka polskiego – dokonuje krótkiej charakterystyki 
każdego z nich, czyli pokolenia baby boomersów, pokolenia X, pokolenia                      
Y (milenialsów), pokolenia Z, pokolenia płatków śniegu oraz pokolenia alfa. Podstawą 
dobrostanu w szkole jest zawsze skuteczny dialog międzypokoleniowy. Właściwe 
relacje można budować przy każdej okazji, np. podczas lekcji gramatyki. W artykule 
znajdziemy sprawdzone pomysły na budowanie dobrych relacji międzypokoleniowych 
w szkole. 
 

2. Między pokoleniami, czyli o tym, co łączy, a co dzieli generacje: scenariusz 
lekcji języka polskiego dla klasy VIII / Izabella Bartol 
Pomysł na lekcję z wykorzystaniem fragmentu eseju Olgi Tokarczuk Wiele światów              
w jednym miejscu oraz fragmentu powieści Jerome D. Salingera Buszujący w zbożu. Celem 



 
 

 

 

 

zajęć jest między innymi skłonienie uczniów do refleksji na temat ich relacji                
z rodzicami  lub dziadkami. 

 

3. Pierwsza lekcja / Magdalena Ignaciuk 
Początek roku szkolnego to zwykle stresujący moment zarówno dla nauczycieli jak             
i dla uczniów. Szczególnie uczniowie klas IV szkoły podstawowej mają mnóstwo 
obaw związanych ze zmianami, które ich czekają. Autorka artykułu podpowiada 
sprawdzone pomysły na pierwszą lekcję języka polskiego w takiej klasie. Jej celem jest 
przede wszystkim integracja uczniów oraz stonowanie emocji związanych z nowymi 
wyzwaniami. 
 

PORADNIK BIBLIOTEKARZA 2021 NR 7-8 

1. Książeczka naszych wartości / Milena Jaszczyk 
Scenariusz zajęć dla uczniów w wieku 9-11 lat. Celem spotkania jest integracja grupy, 
rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, uzmysłowienie dzieciom jak ważne są 
wartość w życiu każdego człowieka oraz umocnienie poczucia własnej wartości 
ucznia. Podczas zajęć dzieci poznają fragmenty kilku opowiadań ze zbioru                
A. Onichimowskiej 12 ważnych opowieści. Polscy autorzy o wartościach.  
 

2. Książki dają nam szczęście / Justyna Bździuch 
Scenariusz zajęć opartych na baśni H.Ch. Andersena Szczęście można znaleźć nawet na 
patyku. Uczestnicy zajęć ( dzieci w wieku 7-9 lat) uświadamiają sobie jak ważny wpływ 
na jakość naszego życia ma literatura i czytanie, poznają różne znaczenia szczęścia 
oraz rozwijają sprawności manualne i inwencję twórczą. Dzieci biorą udział w wielu 
ciekawych zabawach, między innymi w: Wyprawie po książki, Parasolach oraz Tańcu 
uśmiechniętych buziek. 
 

SZKOŁA SPECJALNA 2021 NR 3 

1. Trudności pokarmowe u dzieci ze spektrum Autyzmu – propozycja strategii 
rozszerzania diety u dziecka z ASD / Dominika Niemyjska 
Artykuł obejmuje informacje o procesie rozszerzania diety u dzieci z ASD wraz           
z praktycznymi wskazówkami dla rodziców i terapeutów, propozycje działań 
terapeutycznych (zabaw lub codziennych czynności), które mogą wspomóc dziecko    
w terapii karmienia. 
 

2. Dostępność cyfrowa stron internetowych podmiotów publicznych dla osób           
z niepełnosprawnościami / Małgorzata Szeroczyńska 
W artykule omówiono regulacje ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych               
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przedstawiono również procedurę, jaką 



 
 

 

 

 

mogą wykorzystać osoby z niepełnosprawnościami, by zgłaszać strony niedostępne 
oraz domagać się zapewnienia ich dostępności lub dostępu alternatywnego.  

 

ŚWIETLICA W SZKOLE  2021 NR 4 

Tematami numeru są: jesień i kolor pomarańczowy. W numerze między innymi: 
 

1. Niezapomniany wieczór andrzejkowy: scenariusz imprezy świetlicowej / 
Paulina Cysak 
Pomysł na imprezę andrzejkową przepełnioną mnóstwem ciekawych zabaw. Wśród 
nich znajdziemy zabawy: Drzewko dobrej wróżby, Mowę kwiatów, Wróżbę z kolorami oraz 
Taniec „odpadaniec”. 
 

2. Podróże małe i duże: scenariusz zajęć świetlicowych / Magdalena Musiał 
Główne cele tych zajęć to: rozbudzanie zainteresowań państwami Europy oraz 
kształtowanie umiejętności społecznych. Uczestnicy biorą udział w zabawie Lotnik do 
wiersza Joanny Nowakowskiej, łowią rybki z makaronu, tworzą pociąg z pocztówek, a 
na koniec wspólnie rozwiązują krzyżówkę i odczytują hasło. 
 

3. Święto Pieczonego Ziemniaka: scenariusz zabawy integracyjnej 
przeprowadzanej w świetlicy / Agnieszka Czachorowska 
Zabawa oparta na tekście gawędy Ziemniaczana bajka. Cele zabawy to między innymi: 
przybliżenie dzieciom jesiennych tradycji, określenie roli ziemniaka w konkretnych 
potrawach, kształcenie nawyków zdrowego odżywiania.  

 

W numerze znajdziemy także pomysły na wykonanie: pachnącej dyni, grzybka                   
w formie papierowej mozaiki, liścia w technice linorytu oraz jesiennego drzewka                    
w technice iris folding. 

 
WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 2021 NR 6 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna a RODO / Małgorzata Łoskot 
Zestaw praktycznych wskazówek i zaleceń dotyczących obowiązku ochrony danych 
dzieci, w tym objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Omówiono konkretne 
przypadki, które mogą zdarzyć się w szkole lub przedszkolu, a także błędy, których 
powinna wystrzegać się każda placówka. 

 

2. Zapraszam do stołu – zostań mistrzem dobrych manier / Małgorzata Talaga-
Duma 
Scenariusz zajęć, podczas których dziecko w wieku przedszkolnym uczy się 
prawidłowych zachowań przy stole. W scenariuszu wykorzystano wiersz Krzysztofa 



 
 

 

 

 

Roguskiego Profesor Kumaty przy stole. Dzieci odgadują zagadki oraz uczą się właściwego 
układania sztućców. Uzupełnieniem scenariusza jest przykładowy kodeks 
przedszkolaka przy stole w domu i w przedszkolu. 
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