
Sprawozdanie z lekcji bibliotecznych 

przeprowadzonych w klasach II 

w ramach projektu „Wędrówki z baśnią” 

Lekcje Biblioteczne dla klas II 

W maju odbyły się lekcje biblioteczne dla klas drugich w ramach projektu „ 
Wędrówki z baśnią”. Uczniowie wysłuchali baśni czytanej przez nauczyciela 
bibliotekarza. A następnie miała miejsce krótka dyskusja na temat ulubionych 
bajek oraz quiz dotyczący bajek i baśni. Na zakończenie spotkania 
zaprezentowane zostały książki zakupione do szkolnej biblioteki w ramach 
projektu książek naszych marzeń. 

  

  

bibl. Anna Wolak 



Wyniki szkolnego konkursu na „Plakat reklamujący 
ulubioną książkę ze szkolnej biblioteki” 

W ramach projektu „Wędrówki z baśnią” został w maju  przeprowadzony wśród 
uczniów klas I-III konkurs na plakat reklamujący ulubioną książkę ze szkolnej 
biblioteki. 

 

I miejsce – Ignacy Kmiecik klasa IB 

II miejsce – Kamil Krupa klasa IIIB oraz Aleksander Mizera klasa IC 

III miejsce – Kacper Kumorek klasa IB 

Wyróżnienia:  Julia Krupa klasa IA, Zuzanna Zbiegieł klasa IIIC oraz Dominik  
Świerżewski klasa IIIB 
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Sprawozdanie z lekcji bibliotecznych przeprowadzonych w klasach „0” 

 w ramach projektu „Wędrówki z baśnią”  

W  lutym 2016 roku uczniowie klasy piątej przedstawili dla uczniów klas „0” 
bajkę pt. „Czerwony Kapturek” Przedstawienie zostało przygotowane wraz z 
nauczycielem bibliotekarzem. Po przedstawieniu bajki odbyła się krótka 
rozmowa na temat bajki i płynącego z niej morału, a potem miały miejsce 
konkursy dla dzieci.  W przygotowanym wczesnej koszyku znalazły się rekwizyty 
z różnych bajek , uczniowie losowali przedmioty i odgadywali z jakiej bajki one 
pochodzą. Następnie miał miejsce quiz dotyczący bajek i baśni. Dzieci 
odgadywały zagadki.   Kolejna zabawa polegała na odczytywaniu fragmentów 
bajek, a zadaniem dzieci było odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi dany 
fragment. Na koniec dzieci kolorowały malowanki przedstawiające postacie z 
bajek.  



W maju uczniowie klasy piątej pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza 
przygotowali i przedstawili uczniom klas „0” bajkę pt.” Kopciuszek”. Po 
przedstawieniu miały miejsce konkursy i zabawy.  

Uczniowie otrzymali kartki, na których narysowani byli bajkowi bohaterowie 
przy każdym należało przykleić przedmioty, które był z nimi związane. 

Dzieci układały bajkowe puzzle, były to pocięte obrazki z bajek. Następnie każda 
grupa przedstawiała za pomocą mimiki i gestów o jaką postać chodzi, pozostałe 
grupy odgadywały. 

Kolejna zabawa polegała na oddzielaniu ziarenek 

Następnie odbyła się zabawa ruchowa ”Bal u księcia”. Dzieci tańczyły do 
muzyki. Dziecko które było w środku kręgu pokazywało gesty które pozostali 
naśladowali. 
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