
Zapraszamy do biblioteki 
 
Scenariusz lekcji bibliotecznej w klasach 1-3. 
 
Cele edukacyjne: 
Uczeń po lekcji powinien: 
- umieć wyjaśnić pojęcia: biblioteka, czytelnia, wypożyczalnia, regulamin, lektura 
- wykazać różnicę między wypożyczalnią, a czytelnią  
- znać podstawowe zasady regulaminu biblioteki  
- mieć rozbudzony nawyk czytania i korzystania z książek oraz ich poszanowania 
- zrozumieć celowość korzystania z biblioteki, czytelni i zbiorów  
 
Pomoce dydaktyczne: 
książki bogato ilustrowane, zróżnicowane pod względem formatu, zakresu treści i 
przeznaczenia, książka z wierszami Brzechwy, czasopisma dla dzieci, plansze z 
pojęciami: biblioteka, czytelnia, wypożyczalnia oraz plansze z życzeniami typu: 
Dotykaj mnie czystymi rękami! Nie czytaj przy jedzeniu!  
 
Metody edukacyjne:  
rozmowa kierowana, pogadanka, pokaz  
 
Tok zajęć: 
1. Powitanie uczniów i wychowawcy. 
2. Pogadanka wstępna na temat pierwszej wizyty w szkole. 
3. Prowadząca czyta regulamin biblioteki i omawia z dziećmi poszczególne 
punkty. 
4. Prowadząca przytacza cytat K. Makuszyńskiego (autora książek dla dzieci m. in. 
„ Koziołka Matołka ") 
 „ Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, której niczym 
wypełnić nie można. Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez 
słońca ". 
5. Prowadząca przypina na tablicy hasła: biblioteka, czytelnia, wypożyczalnia 
(wspólne wyjaśnianie znaczenia tych słów). 
6. Prezentacja księgozbioru zgromadzonego na zajęciach (wystawka) 
     - książki dla dzieci  
     - czasopisma dla dzieci 
     - lektury 
     - słowniki ortograficzne 



     - encyklopedie 
     - albumy 
7. Ustalenie, czy wszystkie książki można wypożyczyć do domu. 
8. Ustalenie, po czym można poznać, że książka jest wypożyczona z biblioteki    
(pokaz pieczątki szkoły, numer, kod kreskowy). 
9. Prowadząca przypina hasła:  
    - Dotykaj mnie czystymi rękami! 
    - Nie czytaj przy jedzeniu! 
Dzieci podają inne propozycje i wyjaśniają dlaczego należy przestrzegać tych 
zasad. 
10. Rozmowa na temat domowych bibliotek dzieci. 
11. Krótki sprawdzian znajomości treści książek - dzieci losują kartki z pytaniami. 
12. Podziękowanie uczniom za udział w lekcji. 
13. Pożegnanie uczniów i zaproszenie do częstego odwiedzania biblioteki i 
czytelni. 


