
KONSPEKT LEKCJI 

Nauczyciel – Agnieszka Zdrojewska  Klasa: II gimnazjum 

Temat: Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej i możliwości jego wykorzystania na 

zajęciach przedmiotowych – realizacja ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. 

 

Cele ogólne: 

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

• Efektywne posługiwanie się technologią informacyjną. 

• Kształtowanie umiejętności efektywnej pracy w grupie, podejmowania 

indywidualnych i grupowych decyzji. 

Cele edukacyjne: 

Wiadomości. Uczeń: 

• Zna rodzaje zbiorów bibliotecznych. 

• Zna podstawowe źródła informacji w bibliotece szkolnej (pośredniej i bezpośredniej). 

• Zna biografię Napoleona. 

Umiejętności. Uczeń: 

• Rozumie rolę, jaką mają spełniać, gromadzone w bibliotece zbiory. 

• Samodzielnie wyszukuje informacje na dany temat w zbiorach biblioteki szkolnej. 

• Umiejętnie posługuje się katalogami, kartotekami i innymi rodzajami zbiorów 

bibliotecznych w celu znalezienia potrzebnych informacji. 

• Umiejętnie selekcjonuje i wykorzystuje znalezione informacje. 

Postawy. Uczeń: 

• Aktywnie pracuje na lekcji. 

• Skutecznie komunikuje się w grupie. 

• Jest odpowiedzialny za pracę własną i grupy. 

 

Metody zajęć: słowna – rozmowa kierowana, pokazowa – plansze dydaktyczne, praktyczna – 

ćwiczenia wykorzystujące warsztat informacyjny biblioteki szkolnej. 

Forma zajęć: praca w grupach. 

Środki dydaktyczne: katalogi, kartoteki, wydawnictwa informacyjne, zbiory specjalne, 

komputer (internet), plansze dydaktyczne, karty pracy, krzyżówka.  

 

 



 

TOK LEKCJI 

Faza wprowadzająca: 

• Powitanie uczniów. 

• Sprawdzenie listy obecności. 

• Nauczyciel informuje uczniów, że lekcja jest połączeniem lekcji bibliotecznej i lekcji 

historii i przedstawia jej cele. 

• Uczniowie dzielą się na grupy. 

Faza realizacyjna: 

• Nauczyciel w formie rozmowy kierowanej przedstawia warsztat informacyjny 

biblioteki szkolnej (plansze dydaktyczne). 

• Nauczyciel rozdaje poszczególnym grupom karty pracy i zachęca uczniów do 

aktywnego udziału w zajęciach. 

• Uczniowie pracują w grupach, wykonują polecenia zawarte w kartach pracy 

(wyszukanie informacji, przynajmniej w dwóch źródłach, na temat biografii 

Napoleona Bonaparte). Nauczyciel nadzoruje pracę i odpowiada na ewentualne 

pytania. 

Faza podsumowująca: 

• Uczniowie przedstawiają efekty swojej pracy. 

• Nauczyciel podkreśla przydatność zbiorów bibliotecznych w pracy uczniów i dziękuje 

za aktywne wykorzystanie czasu zajęć. 

• Nauczyciel rozdaje uczniom krzyżówkę, która jest podsumowaniem zajęć (praca 

domowa). 

 

Załączniki: 

1. Plansza dydaktyczna – Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej. 

2. Karty pracy w grupach. 

3. Propozycja pracy domowej – krzyżówka (na podstawie Historia II. Podróże w czasie. 

Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum, Tomasz Małkowski) 

 

 

 

 



WARSZTAT INFORMACYJNY  

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ  

 

1. KATALOGI 

a) rzeczowy; 

b) alfabetyczny; 

c) komputerowy. 

2. KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY 

a) encyklopedie; 

b) leksykony; 

c) słowniki. 

3. KARTOTEKI 

a) osobowa; 

b) zagadnieniowa (czasopism). 

4. OPRACOWANIA LEKTUR. 

5. PODRĘCZNIKI. 

6. KSIĄŻKI POPULARNONAUKOWE. 

7. TECZKI TEMATYCZNE. 

8. INTERNET, WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE. 

9. ZBIORY SPECJALNE (fotografie, przezrocza, płyty, taśmy, 

filmy wideo). 

 

 

 

 

 



1. Podajcie  dokładną datę urodzin Napoleona Bonaparte. 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

2. Podajcie imię i nazwisko pierwszej żony Napoleona. 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

 

1. Gdzie urodził się Napoleon Bonaparte? 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

2. Podajcie imiona drugiej żony Napoleona. 

………………………………………………………………………………………………. 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

 

 

1. Jak miała na imię matka Napoleona Bonaparte? 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

2. Podajcie daty roczne urodzin i śmierci Napoleona. 

………………………………………………………………………………………………. 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

 



Jaki zawód wykonywał ojciec Napoleona Bonaparte? 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

1. W którym roku Napoleon podpisał konkordat z papieżem Piusem VII? 

………………………………………………………………………………………………. 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

 

1. Ile rodzeństwa miał Napoleon Bonaparte? 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

2. Gdzie rozegrała się bitwa 2 grudnia 1805 roku? 

………………………………………………………………………………………………. 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

 

1. Jak miał na imię ojciec Napoleona Bonaparte? 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

2. Jak nazywa się wyspa, na której zmarł Napoleon? 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

 

 



 

1. Gdzie Napoleon Bonaparte chodził do pierwszej szkoły wojskowej? 

……………………………………………………………………………………………… 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

2. W którym roku Napoleon został dziedzicznym cesarzem Francuzów? 

………………………………………………………………………………………………. 

Źródła informacji: 

strona internetowa ……………………………………………………….………………… 

źródło drukowane …………………………………………………………………………. 

 

 

Rozwiąż krzyżówkę. 
 

1. Poseł cesarza niemieckiego, który przybył do Napoleona po bitwie pod Austerlitz – 
Lichtenstein. 

2. Miejsce bitwy Napoleona z wojskami pruskimi w 1806 roku – Jena. 
3. Car Rosji w okresie napoleońskim – Aleksander. 
4. Pomnik w Paryżu, upamiętniający zwycięstwa napoleońskich armii – Łuk Triumfalny. 
5. Jego rządy określano „republiką posiadaczy” – Dyrektoriat. 
6. Klasa społeczna, która zdobyła władzę dzięki rewolucji francuskiej – Burżuazja. 
7. Miejsce bitwy – klęski floty francusko-hiszpańskiej w 1805 roku – Trafalgar. 
8. Wyspa, na której urodził się Napoleon – Korsyka. 
9. Polityka izolacji wobec Wielkiej Brytanii, zastosowana przez napoleońską Francję – 

Blokada. 
10. Admirał angielski, przyczynił się do największych sukcesów floty brytyjskiej w 

wojnach z Napoleonem – Nelson. 
11. W nim Francuzi podjęli decyzję o zmianie ustroju Francji w 1804 roku – Plebiscyt. 
12. Forma rządów we Francji po upadku Dyrektoriatu – Konsulat. 
13. Miejsce „bitwy trzech cesarzy” – Austerlitz. 
14. Żona Napoleona, cesarzowa Francji – Józefina. 
15. Zbrojny najazd na obce terytorium – Inwazja. 

 
HASŁO: CESARZ FRANCUZÓW. 
 
 


