
Uroczyste pasowanie na czytelnika
biblioteki szkolnej

konspekt zajęć dla klasy I
Cel główny:
-przygotowanie uczniów do samodzielnego, swobodnego korzystania z pomieszczeń i
zbiorów bibliotecznych.
Cele operacyjne:
Na poziomie wiadomości uczeń po zajęciach powinien:

- rozpoznać drogę do biblioteki,
- przypomnieć godziny otwarcia biblioteki,
- nazwać pomieszczenia biblioteczne,
- przypomnieć termin zwrotu wypożyczonych książek,
- wymienić najważniejsze zasady korzystania z biblioteki i poszanowania książek,
- wyrazić własnymi słowami obowiązki czytelnika,
- wyjaśnić różnicę pomiędzy biblioteką a księgarnią, wypożyczalnią a czytelnią,
- rozróżnić karty książki, czytelnika.

Na poziomie umiejętności uczeń powinien:
w sytuacjach typowych:

- samodzielnie trafić do odpowiedniego pomieszczenia,
- stosować na co dzień obowiązki czytelnika,
- podejmować samodzielnie próby wyboru książek do czytania,
- zastosować zdobytą wiedzę przy rozwiązywaniu zagadek dotyczących tematu.

w sytuacjach problemowych:
- wyrazić opinię na temat wizyty w bibliotece
- stworzyć mapę pamięci

Formy pracy:zespołowa, indywidualna.
Pomoce: puzzle, różnego formatu książki, karty czytelnika, karty książki, zakładki, dyplomy,
maski dla aktorów, balony, pisaki, karteczki –do map pamięci.
Wyposażenie: czytelnia – 6 stanowisk pracy dla grup czteroosobowych, wypożyczalnia –
krzesła w rzędach dla wszystkich uczniów.
Przygotowania do zajęć: ustalenie z wychowawcą terminu zajęć, przygotowanie pomocy
dydaktycznych,opracowanie części artystycznej ( scenariusz, próby zespołu), ustawienie
ławek i krzeseł.

Przebieg zajęć:
*Prowadząca czeka na uczniów w ich klasie. Po powitaniu wyjaśnia uczniom cel swojej

wizyty oraz cel główny lekcji. Wyjaśnia czego nauczą się przed końcem zajęć (cele
operacyjne). Pozostawia ok. 3 min. na pytania uczniów.

*Uczniowie dobierają się dwójkami i id ą za prowadzącą, która zwraca uwagę na
szczegóły charakteryzujące drogę do biblioteki. Przed wejściem do biblioteki
prowadząca pokazuje gazetkę biblioteczną i tabliczkę informuj ącą o godzinach pracy
biblioteki. Uczeń znajdujący się najbli żej tabliczki odczytuje ją na głos.

*Do biblioteki zapraszają uczniów aktorzy teatrzyku. Prowadząca pokazuje kolejno
pomieszczenia wypożyczalni i czytelni oraz wyjaśnia różnicę w zasadach korzystania ze
zbiorów w tych pomieszczeniach. Pokazuje i omawia przeznaczenie sprzętów
bibliotecznych.



* Uczniowie przechodzą do czytelni, dobierają się piątkami i siadają do stolików.
Wyznaczona osoba w każdej grupie przedstawia cały zespół. Następnie grupy układają
puzzle. Po ułożeniu kolejno odczytują i wyjaśniają hasła (regał, lada biblioteczna,
katalog, wypożyczalnia, czytelnia ).Uczniowie tworzą pociąg, za prowadzącą wychodzą
do wypożyczalni i siadają na krzesłach.

*Prowadząca pokazuje uczniom półki na których ułożone są książki dla najmłodszych
uczniów, wyjaśnia słowo lektura i zapoznaje uczniów ze spisem lektur do klasy I.
Prezentuje kilka książek, pokazuje okładki, kartę książki, zwraca uwagę na pieczątkę
biblioteki. Po rozdaniu karteczek, podaje uczniom pieczątkę. Każdy uczeń kolejno sam
odciska pieczątkę na swojej karteczce.

*Prowadząca prosi uczniów o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie sytuacji, w której
każde z nich byłoby książką – jakie wtedy mieliby życzenia do czytających. Kilkoro
uczniów wypowiada swojeżyczenia, następnie wszyscy wysłuchują życzeń książki,
wypowiedzianych przez dziewczynkę z teatrzyku, trzymającą dużą, starą książkę.

1. Myj ręce zanim zaczniesz mnie czytać.
2. Nie zaginaj rogów, nie pisz i nie rysuj po mnie.
3. Zaznaczaj zakładką przerwę w czytaniu.
4. Okładaj mnie w papier lub folię.
5. Podklejaj mnie, kiedy jestem uszkodzona.
6. Nie czytaj mnie, kiedy jest słabeświatło, bo popsujesz oczy.
7. Przechowuj mnie w szafie lub na półce.
*Prowadząca omawia kolejno każdy punkt regulaminu wypożyczalni (zasady

korzystania, termin zwrotu książek, obowiązki czytelnika ...), przypomina raz jeszcze o
konieczności poszanowania książek.

*Jeden z uczniów na ochotnika uczestniczy w scence „ Jak korzystamy z biblioteki”.
W trakcie scenki prowadząca zadaje uczniom pytania dotyczące zasad korzystania z
biblioteki ( m.in. ksi ęgozbioru), pokazuje kartę czytelnika i namawia do zapamiętania
swojego indywidualnego numeru czytelnika.

*Część artystyczna
Prowadząca:
Przez pół roku pilnie uczyliście się literek. Umiecie już czytać. Nadszedł czas, abyście zostali
pasowani na czytelników naszej szkolnej biblioteki. Zanim jednak złożycie przyrzeczenie,
posłuchajcie, jakim uczniem wszkole był wróbelek Elemelek.
Scenka: „Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek”
Występują: narrator, Elemelek, dyrektor, sowa. Dzieci przebrane w stroje – nakrycia
głowy, dzioby ; pióra ptasie do pisania i duże liście z papieru.
Narrator (prowadz ąca):
Rzekł wróbelek Elemelek.
Elemelek:
Chcę nauczyć się literek. Jakże to ?Analfabeta? Niepiśmienny? Oho, gdzie tam ! To ja
wolę, choć w mozole, siedzieć w szkole w uczniów kole i od jutra, wiedzcie o tym, zabieram
się do roboty.
Narrator:
Właśnie sowa wraz z dzięciołem założyli w lesie szkołę. I to nawet niedaleko, na pagórku,
tuż nad rzeką. Po cóż się namyślać wiele? Umył dziobek
Elemelek, przetarł oczy, strzepnął piórka i frr! Ot – za rzeką górka. Rzekł dyrektor, stary
dzięcioł:
Dzięcioł:
Przyjąć cię do szkoły ? Z chęcią! Dziobek czysty masz, wróblasku, oczka bystre, pełne
blasku, byłeś pilny był, wytrwały, będziesz uczniem doskonałym.



Narrator:
W szkole uczy pani sowa. Mądra głowa, ani słowa! Okulary ma na dziobie i pazurkiem
ostrym skrobie różnych liter piękne wzory na tablicy z cienkiej kory. Rzekła ptaszkom:
Sowa:
Miłe ptaszki ! Tu nauka nie igraszki. Myśleć trzeba mądrze, bystrze. A przynieście też w
tornistrze listki gładkie i zielone, pióro ładnie zaostrzone i atrament jagodowy. Pewnie
macie już gotowy?
Narrator:
Pierwsza lekcja poszła składnie. Druga lekcja – jeszcze ładniej. Piszą ptaszki, jak kto
może, ten na liściu, ten na korze. „A literka ma dwie nóżki, „B” litera ma dwa brzuszki”C”
litera niby księżyc, zakręciła się w półksiężyc. Powiedziała pani sowa:
Sowa:
W poniedziałek jest klasówka. Proszę listek przynieść świeży i powtórzyć jak należy trzy
litery: A, B i C, bo zabiorę wam tablicę i z pamięci pisać każę tę literkę, którą wskażę.
(kończą się zajęcia, ptaki się rozchodzą)
Narrator:
Chciał powtarzać Elemelek trzy litery przez niedzielę.Ale tak się jakoś stało,że miał czasu
bardzo mało. Bo to gołąb wpadł z wizytą, opowiadał tamto i to, potem myszka jedna mała
przebiegała, coś dodała. Tu dwa słówka, tam trzy słówka, wywiązała się rozmówka i
wróbelek, przyznam zżalem, nie powtórzył liter wcale. Rano – ósma jest godzina, lekcja
zaraz się zaczyna. Pan dyrektor w samą porę osiem razy kuje w korę. Siedzą ptaszki, kręcą
główką, drżą im serca prze klasówką, czarne oczka patrzą w sowę. Rzekła sowa:
Sowa:
Czy gotowe? Tak? Więc cisza, ani słowa. Proszę ładnie narysować „B” literk ę, lecz z
pamięci. Nie oglądać się, nie kręcić.
Narrator:
Elemelek skrzydłem skrobie. Ot, dogodził sobie! „B” litery proszę pani, nie pamiętam ani-
ani. Czy jest długa ? Czy okrągła? Czy wydęta? Czy pociągła?
„B” literka? Ani mowy ! Wyleciała całkiem z głowy. Elemelek koło dudka siedzi, aże gałąź
krótka, więc wróbelek, trudna rada, zerka bokiem do sąsiada. Dudek stawia kreski grube.
Ma na czubku głowy czubek, czubkiem trzęsie, dziób otwiera, pisze. Jest już „B” litera.
Elemelek na swym listku wślad za dudkiem pisze wszystko: brzuszek jeden, drugi, trzeci.
Dzięcioł puka.
Dzięcioł:
Kończcie dzieci.
Narrator :
Liście gładkie i zielone już przed sową rozłożone. Sowa sprawdza, stopnie stawia, tu
pochwali, tam poprawia. Piątkę dała sikoreczce, dwóm gołąbkom po czwóreczce, a jaskółka
z żółtą wilgą trójkę plus dostały tylko. Trochę to zmartwiło sójkę, że z minusem miała trójkę,
a już stopnie całkiem chude z Elemelkiem dostał dudek.
Sowa:
Spójrzcie, dudek wraz z wróbelkiem porobili błędy wielki. Jakże to, powiecie sami, pisać B”
z trzema brzuszkami? Skąd i kiedy, moje dzieci, wyrósł nagle brzuszek trzeci ? Oto są

lenistwa skutki: w pierwszej ławce – aż dwa dudki.
Narrator:
Aj, najadł się wstydu wielu ten wróbelek Elemelek! Chyba skusił go zły duszek, by od
dudkaściągnąć brzuszek? Więc rzekł:
Elemelek:
Odtąd, pani sowo, będę zawsze, daję słowo, wiedzieć, ile kto ma brzuszków. Nie chcę
siedzieć wśród leniuszków!



*Prowadząca podsumowuje występ, zachęca uczniów do pilnego uczenia
się, przedstawia występujących i dziękuje im, prosi uczniów o powstanie, podniesienie
prawej r ęki i powtarzanie słów przyrzeczenia:
„Ja uczeń pierwszej klasy przyrzekam być pilnym czytelnikiem naszej biblioteki, przyrzekam
szanować wypożyczone książki i dbać o ład w bibliotece”.

*Prowadząca dziękuj ę uczniom i zaprasza kolejno do wypożyczenia pierwszej książki.
Wraz z książką uczniowie otrzymują zakładki, pamiątkowe i karteczki ze słoneczkami
( poprzez wybór konkretnej kartki uczniowie wyra żają swój nastrój i swoje zdanie o
lekcji).Wybran ą karteczkę uczniowie wrzucają do pudełka przy wyjściu.
*W trakcie wypo życzania dla utrwalenia uczniowie tworzą mapę pamięci. Każdy

uczeń obrysowuje na kartce swoją dłoń. W palce dłoni wpisuje: dni i godziny otwarcia
biblioteki, termin zwrotu ksi ążek, indywidualny numer czytelnika, jedno z haseł
dotyczących poszanowania książek, nazwę jednego ze sprzętów
bibliotecznych. W dolnej części dłoni rysuj ą pieczątkę biblioteki szkolnej.
*Prowadząca dziękuje uczniom za zajęcia, życzy wspaniałych przygód wświecie
książek i zaprasza do częstego odwiedzania biblioteki. Uczniowie wracają do klasy z
nauczycielem – wychowawcą.

Opracowała: Marzenna Rusnak
nauczyciel - bibliotekarz
Szkoła Podstawowa nr5
w Nysie


