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I. Przedszkola 
 

LP. TEMAT ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Biblioteka – niezwykłe miejsce Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat książki i biblioteki. 
Czytanie opowiadania M. Mortki Tappi i niezwykłe miejsce.  
Grupy biorące udział w zajęciach w bibliotece mają okazję do zwiedzenia 
placówki wraz z zapleczem. 
 

 
Lucyna Jabłeka 

 

2. Bardzo głodna gąsienica Zajęcia w oparciu o książkę E. Carle’a.  
W trakcie zajęć dzieci poznają treść książki, utrwalają nazwy dni tygodnia oraz 
zapoznają się z fazami rozwoju motyla. Biorą udział w zabawach. 

 

 
Lucyna Jabłeka 

 

3. Jak by to było, gdyby nocy lub 
dnia nie było? 

Zajęcia w oparciu o książkę Słońce i księżyc Khoa Le. 
Na zajęciach dzieci poznają i omawiają treść książki, rozmawiają o tym, co się 
robi w ciągu dnia, a co w nocy. 
 

 
Lucyna Jabłeka 

4. Julian Tuwim dla dzieci Czytanie wybranych wierszy i zabawy do nich nawiązujące. 
 

Danuta Mika 

5. Dobre obyczaje towarzyskie Zajęcia z wykorzystaniem elementów bajkoterapii w oparciu o książkę  
K. Michalec Dziękuję, proszę, przepraszam. Tematyka: 

 Dziękuję, proszę, przepraszam 

 Dzień dobry, do widzenia 

 Nie przerywaj! 

 Brzydkie słowa 
 

 
Danuta Mika 
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II. Nauczanie początkowe 
 

 

LP.  
TEMAT ZAJĘĆ 

 
ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH 

 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Książka moim przyjacielem – 
cykl zajęć z zakresu edukacji 
czytelniczej 

W cyklu prowadzone są zajęcia (do wyboru): 

 Jak wygląda i działa biblioteka? – zasady korzystania i przykłady 
niezwykłych bibliotek 

 Zawody związane z książką – m.in.: księgarz, introligator, pisarz, 
bibliotekarz  

 Wiem, jak korzystać z książki – zasady poszanowania książek i higieny 
pracy z książką 

 Książka i jej budowa – podstawowe elementy książki 
 

 
Lucyna Jabłeka 

2. Edukacja dla bezpieczeństwa 
 

W cyklu prowadzone są zajęcia (do wyboru): 

 Dręczyciel w klasie - lekcja w oparciu o książkę E. Zubrzyckiej 

 Dobre i złe sekrety – lekcja w oparciu o książkę E. Zubrzyckiej 

 Siedem koźlątek – lekcja w oparciu o książkę R. Jędrzejewskiej-Wróbel 
Siedmiu wspaniałych 
 

 
Danuta Mika 

3. Dziecko bezpieczne przed 
komputerem 

Lekcja przygotowana w oparciu o serię kreskówek „Owce w sieci” 
poświęconych bezpieczeństwu młodych internautów korzystających  
z nowych technologii. 
 

 
Danuta Mika 

4. Dobre obyczaje towarzyskie Zajęcia z wykorzystaniem elementów bajkoterapii w oparciu o książkę  
K. Michalec Dziękuję, proszę, przepraszam. Tematyka: 

 Dziękuję, proszę, przepraszam 

 Dzień dobry, do widzenia 

 Nie przerywaj! 

 Brzydkie słowa 

 
Danuta Mika 



5. Edukacja globalna  
(ekologia, prawa człowieka) 

W cyklu prowadzone są zajęcia (do wyboru): 

 Nowy dom małego rysia Rudka – opowieść o lesie i skutkach wylesiania, 

 Po drugiej stronie gór – opowieść o tym, jak cenna jest woda, 

 Dzieci z Czarnego Lądu – prawa dziecka i ich przestrzeganie na świecie  
(w oparciu o opowiadanie z książki Moje prawa, ważna sprawa! A. 
Czerwińskiej-Rydel i R. Piątkowskiej). 
 

 
Lucyna Jabłeka 

(zajęcia z wykorzystaniem 
teatrzyku kamishibai) 

6. Znaczenie wody Zajęcia ekologiczne z wykorzystaniem książki Woda źródłem życia na Ziemi 
 
 

Danuta Mika 

7. Każdy nosi w sobie coś 
wartościowego 

Zajęcia w oparciu o opowiadanie Rubinek Artura Barcisia.  
W ich trakcie uczniowie słuchają opowiadania, wypowiadają się na temat 
„inności” oraz biorą udział w zabawach związanych z tematem lekcji. 
 

 
Lucyna Jabłeka 

8. Magia dobrych słów Zajęcia w oparciu o tekst książki L. Bardijewskiej Moje – nie moje. 
Zajęcia mają na celu pokazanie uczniom wagę dobrych relacji międzyludzkich 
i akceptowania drugiej osoby taką, jaka jest. 
 

 
Lucyna Jabłeka 

9. Polskie symbole narodowe Zajęcia na temat godła, flagi i hymnu Polski z wykorzystaniem materiałów 
Fundacji Uniwersytet Dzieci i gry edukacyjnej Polak mały. 

Lucyna Jabłeka 
 
 

10. Zajęcia okolicznościowe Tematy zajęć: 

 Babcia i dziadek z wykorzystaniem utworów M. Konopnickiej, W. 
Chotomskiej, A. Kamieńskiej, 

 Mama z wykorzystaniem opowiadania R. Jędrzejewskiej-Wróbel 
„Kapciuszek”, 

 Tata z wykorzystaniem opowiadania R. Piątkowskiej „Portret taty”. 
 

Danuta Mika 
(zajęcia połączone  
z przygotowaniem 

upominków/laurek): 
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III. Klasy IV-VIII i gimnazjalne 
 

 
LP. 

 
TEMAT ZAJĘĆ 

 

 
ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Podróż po polskich 
bibliotekach 

Historia i współczesność polskich bibliotek. Uczniowie poznają Bibliotekę 
Narodową, Jagiellońską, Śląską i inne. 
 

Lucyna Jabłeka 
 

2. Podróż po bibliotekach na 
świecie 

Opowieść o bibliotekach od Egiptu po Biegun Północny, która ma na celu 
m.in. pokazanie uczniom, że biblioteki to miejsca bardzo różnorodne i 
nowoczesne. 

 

 
Lucyna Jabłeka 

 

3. Dziecko bezpieczne przed 
komputerem 

lekcja przygotowana w oparciu o serię kreskówek „Owce w sieci” 
poświęconych bezpieczeństwu młodych internautów korzystających  
z nowych technologii. Dla uczniów kl. III-VI. 
 

 
Danuta Mika 

4. Słup soli Lekcja przygotowana na podstawie książki E. Zubrzyckiej. Dla uczniów kl. III-V. 
 

Danuta Mika 

5. Jak bierni obserwatorzy mogą 
stać się bohaterami 
 

Zajęcia na podstawie Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. F. Zimbardo. Dla 
uczniów kl. VI-VIII. 

Danuta Mika 
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