
Konspekt zajęć bibliotecznych 

 

 Data: 14.05.2013 

 Placówka: Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki 

 Grupa: Dzieci w wieku 6-12 

 Czas: 1 godzina 

 Prowadzący: Karolina Turza 

 Temat lekcji: „Podróże na papierze, czyli gdzie można dotrzeć nie wstając z 

łóżka”. 

 

Cele zajęć: 

 Kształtowanie umiejętności konstruktywnego komunikowania się i słuchania innych 

 Rozwijanie wyobraźni 

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia 

 Zachęcenie do czytania książek 

 Doskonalenie pamięci 

 

Metody: 

 drama 

 pogawędka 

 gra dydaktyczna 

 ćwiczeniowa 

Formy pracy: 

 Zbiorowa 

 

Pomoce dydaktyczne: 

1. Bristole 

2. Kredki 

3. Pisaki  

4. Tobołek z rozmaitymi rzeczami np. mapa, globus, przewodnik, budzi, lornetka itd. 

 

 



Przebieg zajęć: 

 

1. Wejście z tobołkiem, przywitanie z dziećmi. 

2. Zabawa integracyjna – wszyscy razem siadamy w kręgu i podajemy kolejno imię oraz 

miejsce, do którego chcielibyśmy pojechać, zaczynające się na pierwszą literę naszego 

imienia 

3. Rozpakowywanie tobołka – dzieci po dotyku mają rozpoznać co się w nim znajduje 

(globus, budzik, mapa, maskotka, książka, woda, lornetka, scyzoryk, jasiek, latarka, 

klucz, pieniądze, apteczka, zapalniczka). Rozmowa o przydatności tych rzeczy w 

podróży. 

4. Zabawa doskonaląca pamięć. Dzieci siadają w kręgu, każde z nich rozpoczyna zdanie 

formułą: Wybieram się w podróż i zabieram ze sobą… (wymieniają przedmioty na 

kolejne litery alfabetu, każdy następny musi zapamiętać, co powiedział poprzednik  i 

dodać swoje. Kto się pomyli – odpada. Zabawa się kończy w momencie 

wykorzystania wszystkich liter alfabetu). 

5. Rozmowa na temat poczucia czasu w momencie podróżowania (budzik z tobołka nie 

działa, w podróży czas płynie inaczej)/ 

6. Każdego podróżnika prowadzi jego własna gwiazda. Tworzenie gwiazdozbioru z 

imion. Każde dziecko na kartce tworzy swoja własną gwiazdę, której wierzchołki 

wyznaczają litery jego imienia. Następnie każdy nakleja swoją gwiazdę na niebo 

utworzone z bristolu. 

7. Zabawa w podróż po różnych krainach. Ustawiany krzesła jedno za drugim by 

utworzyły pociąg. Prowadzący jako maszynista zawozi dzieci do różnych krain 

(Dziwaczna dolina, Wodne miasteczko, Nowe miejsce – prowadzący czyta fragmenty 

książki "Lenka, Fryderyk i podróże". Dzieci po wysłuchaniu fragmentów mają za 

zadanie opuszczenie pociągu i odegranie zachowań „ludzi” mieszkających w 

poszczególnych miejscach). Następnie prowadzącym zostaje ktoś inny  i analogicznie 

ma za zadanie wymyśleć jakąś nieistniejącą krainę, w którą zabierze grupę. Grupa 

odgrywa zachowanie „tubylców” itd. 

8. Rozmowa o podróżach – mapa, która ma jakieś granice, świat rzeczywisty ma jakieś 

granice, nie można pojechać dalej. Podróż w wyobraźni jest nieskończona, zależna 

tylko od nas. Książki jako najtańszy bilet podróżny. 

9. Uzupełnianie wagoników nazwami miejsc. Wagonik pierwszy: miejsca prawdziwe, 

wagonik drugi: miejsca fikcyjne. Dzieci zapisują swoje pomysły na brystolach o 

kształcie lokomotywy i wagonów. 

10. Ostatni trening wyobraźni: prowadzący dzieli uczestników na dwie drużyny. Każda z 

drużyn wybiera sobie po jednym przedmiocie z tobołka, następnie grupy wymieniają 

się przedmiotami. Grupy mają za zadanie wymyślić jak najwięcej nowych zastosowań 

tego przedmiotu. 

11. Pożegnanie z grupą 

 


