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Co widać i słychać… czyli wystawy, spotkania i inne
wydarzenia
Aut. Monika Jabłońska, Katarzyna Walczak.









4 stycznia w czytelni Biblioteki
Pedagogicznej
Dawid
Penkalla
zorganizował spotkanie poświęcone
swojemu projektowi pod nazwą:
„Korona
Europy
dla
miasta
Radomia”. Zebrani mogli wysłuchać
połączonej
z
pokazem
slajdów
prelekcji będącej podsumowaniem
tego projektu mającego promować
nasze miasto podczas jego wypraw
wspinaczkowych
na
najwyższe
europejskie szczyty. Na spotkanie
została
też
zaproszona
przedstawicielka fundacji Wielki Człowiek, która opowiadała o idei fundacji oraz
postaci Jerzego Kukuczki. Zebrani mieli również możliwość udziału w konkursach z
nagrodami oraz zapoznać się z książkami o tematyce górskiej dostępnymi w naszej
bibliotece.
Od 9 stycznia do 28 lutego 2017 r., w
sali Centrum Internetowego naszej
biblioteki przy il. Kościuszki 5A,
gościliśmy wystawę prac malarskich
Romana
Korneckiego,
który
specjalizuje się w tworzeniu obrazów
w oparciu o prace najsłynniejszych
niderlandzkich pejzażystów takich jak:
M. Hobbem, Ch. Leickert, H.
Koekkoek, L. Charles, C. Spohler.
Roman Kornecki to urodzony w
Skarżysku
Kamiennej
technik
pożarnictwa, z zamiłowania malarz.
Maluje od wielu lat, a jego ulubiona technika to olej. Krajobraz oświetla łagodne,
rozproszone światło, a delikatny błękit nieba z zaznaczonymi strzępiastymi
chmurami zajmuje często większe partie płótna. Roman Kornecki uczestniczy
w wielu plenerach. Jest członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Kielcach, działa
też w Klubie "SKART" przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
18 stycznia uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Radomiu odwiedzili naszą bibliotekę. Spotkanie rozpoczęto od
prezentacji zbiorów bibliotecznych. Nasi goście dowiedzieli się, w jaki sposób
wypożyczać książki, zwiedzili także poszczególne działy biblioteki i magazyny oraz
wystawę w Centrum Internetowym.
Również w środę 18 stycznia Katarzyna Walczak i Tomasz Reszko, pracownicy
BP, spotkali się z dziećmi ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33 w
Radomiu. Dzieci dowiedziały się, dlaczego warto czytać lub słuchać, gdy czyta ktoś
dorosły. Mali czytelnicy mówili również o swoich ulubionych bohaterach literackich.
Spotkanie urozmaiciło głośne czytanie oraz prezentacja obrazkowego teatrzyku
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Kamishibai.
Materiały,
które
wykorzystano, to : Razem / Arnold
Lobel ; w przekł. Wojciecha Manna,
Kraków : Wydawnictwo Literackie,
2015 (z cyklu Żabek i Ropuch) oraz
Mój przyjaciel Kemushi / tekst Nathalie
Dargent, Katowice : Wydawnictwo
Tibum, 2015. Pozycje te są dostępne
do skorzystania w naszej bibliotece.
11 stycznia w Czytelni Biblioteki
Pedagogicznej w Radomiu odbyło się
kolejne spotkanie członków sieci
współpracy i samokształcenia z
udziałem ok. 30 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. W pierwszej części spotkania nauczyciele bibliotekarze
pracowali w grupach, wypełniając arkusze kontroli dotyczące organizacji i
funkcjonowania bibliotek szkolnych. Dalsza cześć zajęć prowadzona była przez
Zbigniewa Trysińskiego, który zaprezentował bibliotekarzom ciekawe metody
zachęcania uczniów do czytania, m.in. wirtualną tablicę.
1 marca w naszej czytelni mieliśmy przyjemność gościć nauczycieli szkół
podstawowych zaangażowanych w realizację projektu "Promujemy czytanie". Po
krótkiej części organizacyjnej prowadząca spotkanie Agata Jurek przedstawiła
prezentację na temat nowoczesnych form promocji czytelnictwa. Omawiane były
m.in.: Flash mob, murale, hahheningi, lapbook sleeveface, escape room. Zebrani
analizowali metody prowadzenia akcji w rodzaju noc bibliotek czy gra miejska. Ze
szczególnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja sposobów na
wykorzystywanie narzędzi TIK (filmy, blogi, komiksy) w promocji czytelnictwa.
Szkolenie z tego zakresu przeznaczone dla nauczycieli gimnazjum odbyło się 15
marca. Prowadząca szkolenie Ewa Pachniak przedstawiła nowe sposoby
promowania czytelnictwa takie, jak: funfiction, facebook biblioteki szkolnej, blogi
czytelnicze, escape room. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wymieniali się
doświadczeniami z własnej pracy zawodowej.
8 marca w sali Centrum Internetowego odbył się wernisaż wystawy Zuzanny
Kotali misz masZ. Tym razem swoje prace zaprezentowała osiemnastoletnia
artystka, uczennica Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w
Radomiu (kierunek: fototechnik). Swoją przygodę z rysunkiem zaczynała od
popołudniowych zajęć w Szkole Plastycznej w Radomiu oraz Pracowni Rysunku
DOMIN. Nie ogranicza się do jednej techniki: do wykonania swoich prac używa
ołówków, kredek, akwareli oraz farb olejnych i akrylowych. Tematyka prac jest
różnorodna, ze zdecydowaną przewagą portretów. Zapraszamy na wystawę do 28
kwietnia 2017 r., w sali Centrum Internetowego naszej biblioteki.
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Książki do czytania, filmy do oglądania …
czyli subiektywny przegląd nowości
Aut. Monika Jabłońska, Izabela Golińska







Janusz Majewski : film - kobieta jego życia / Zofia Turowska. - Warszawa :
Wydawnictwo Marginesy, 2017. Pierwsza biografia Janusza Majewskiego –
jednego z najpopularniejszych polskich reżyserów filmowych, twórcy takich dzieł,
jak: „Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię” (1969), „Zazdrość i medycyna” (1973),
„Zaklęte rewiry” (1975), „C.K. Dezerterzy” (1985), serialu „Siedlisko” (1998) oraz
filmu „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” (2016), który zdobył cztery Orły
oraz Złote i Srebrne Lwy Festiwalu Filmowego w Gdyni. Jego przygoda z filmem
twa już prawie od 60 lat. Autorka Zofia Turowska to absolwentka wydziału
dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarka „Magazynu Filmowego”,
autorka bestsellerów takich, jak „Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką” i sagi
rodziny Onyszkiewiczów „Gniazdo”. W książce podróżujemy z Januszem
Majewskim od pierwszych lat jego życia i przygody z filmem, która zaczyna się, gdy
jako siedmiolatek dostał w prezencie dziecięcy projektor filmowy. Kino stało się dla
niego najważniejszą miłością, jest jak kobieta –
wymagająca ale i odwzajemniająca jego uczucie.
Jak pokochać centra handlowe / Natalia
Fiedorczuk. - Warszawa : Wielka Litera, cop.
2016. Debiut literacki Natalii Fiedorczuk, opowieść o
kobiecym doświadczeniu nagrodzona Paszportem
Polityki 2017 r. Pokazuje mniej radosne oblicze
macierzyństwa, tytułowe centra handlowe mianując
miejscem odpoczynku i wytchnienia dla kobiet, które
nie zawsze sobie radzą z pogodzeniem wszystkich
pełnionych ról. To nie jest poradnik, jak mieć dziecko
i przetrwać. To raczej realistyczny, niepozbawiony
ironii obraz współczesnego rodzicielstwa, pełnego
rozterek i nie zawsze dobrych wyborów.
Od oddechu do oddechu / Wojciech Młynarski. Warszawa : Prószyński Media, 2017. Wojciech
Młynarski to człowiek o wielu twarzach: poeta,
wykonawca piosenki autorskiej, satyryk, artysta kabaretowy, autor tekstów piosenek
i librett, tłumacz, felietonista, kompozytor, reżyser teatralny. Jest autorem wielu
przebojów, które napisał m.in. dla Skaldów, Hanny Banaszak, Kaliny Jędrusik,
Haliny Kunickiej, Andrzeja Zauchy, Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej, Ewy
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Bem, Maryli Rodowicz, Edyty Geppert, Michała Bajora, Krystyny Prońko czy Ireny
Santor. Niniejszy tom zawiera przegląd jego dzieł począwszy od ironicznego tekstu
„Ludzie to kupią”, napisanego w 1963 r. dla kabaretu Hybrydy, aż do pozycji
najnowszych, nostalgicznych, jak „Mała ojczyzna” czy „Smuteczku mój”. Obok
tekstów piosenek są wiersze, jak np poświęcony Bułatowi Okudżawie „Majster
Bułat” czy Agnieszce Osieckiej :„Poetka znikła w oddali”. Książka ukazała się 10
stycznia nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka i jest najpełniejszym jak dotąd
zbiorem wierszy i piosenek Wojciecha Młynarskiego.
Tak się kręciło : na planie 10 kultowych filmów
PRL / Andrzej Klim. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, cop. 2016. Gratka dla każdego, kto
chce poznać kulisy produkcji filmów, które wszyscy
oglądaliśmy i wspominamy z sentymentem.
Opowieść okraszona jest anegdotami z życia
aktorów i reżyserów, zawiera też wspomnienia
twórców, którzy mierząc się z trudnościami epoki,
nigdy nie zrezygnowali z magii kina. Mamy przed
sobą samą klasykę. Wśród opisywanych w książce
filmów znajdują się: "Popiół i diament" Andrzeja
Wajdy (1958), "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego
(1961), trylogia "Sami swoi" Sylwestra Chęcińskiego
(1967), "Rejs" Marka Piwowskiego (1970), "Ziemia
obiecana" Andrzeja Wajdy (1975), "Noce i dnie"
Jerzego Antczaka (1975), "Miś" Stanisława Barei
(1980), "Seksmisja" Juliusza Machulskiego (1983), "Krótki film o zabijaniu"
Krzysztofa Kieślowskiego (1988), "Przesłuchanie" Ryszarda Bugajskiego (1989).
Znacie czy nie znacie – poczytajcie!
 Ostatnia rodzina [Film] / reż. Jan P. Matuszyński ; scen.
Roberto Bolesto. - Warszawa : Kino Świat, (prod. 2016),
2017. „Ostatnia Rodzina” została laureatem nagrody głównej
festiwalu - Złotych Lwów - oraz nagrody dziennikarzy i
publiczności. Odtwórców głównych ról - Andrzeja Seweryna i
Aleksandrę Konieczną - uhonorowano indywidualnymi
nagrodami aktorskimi. Film otrzymał także ponad 20 nagród i
wyróżnień na festiwalach filmowych w Polsce i na świecie.
Zdominował rankingi, plebiscyty i podsumowywania
kulturalnych wydarzeń roku.
Księgowy [Film] = The Accountant / reż. Gavin O'Connor ; scen. Bill Dubuque.
- Warszawa : Galapagos, (prod. 2016), 2017. Christian Wolff (Ben Affleck),
matematyczny geniusz zdecydowanie lepiej czuje się w towarzystwie liczb niż ludzi.
Po godzinach pracuje jako księgowy dla najbardziej niebezpiecznych organizacji
przestępczych na świecie. Gdy rząd zaczyna deptać mu po piętach, podejmuje
współpracę z legalną firmą. Jej księgowa wykryła niezgodność opiewającą na
miliony dolarów. W miarę jak Christian zbliża się do odkrycia prawdy, liczba ofiar
wzrasta.
 Aż do piekła [Film] = Hell or High Water / reż. David
Mackenzie ; scen. Taylor Sheridan. - Warszawa : Kino
Świat, (prod. 2016), 2017. Jeden z najlepiej ocenianych
filmów sensacyjnych ostatnich lat. To nowoczesne kino
kryminalne, którego akcja rozgrywa się na zachodzie
Teksasu – w miejscach, gdzie rządzą przemoc i bezprawie.
W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się, m.in. zdobywca
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Oscara – Jeff Bridges, Chris Pine oraz Ben Foster. Muzykę do produkcji napisali
członkowie grupy Nick Cave and the Bad Seeds. Dwaj bracia - samotny,
zdesperowany ojciec - Toby (Chris Pine) oraz Tanner (Ben Foster), były skazaniec z
wybuchowym charakterem - postanawiają okraść oddział banku, który skonfiskował
ich zadłużoną, rodzinną ziemię. W pościg za nimi wyrusza nieustępliwy Strażnik
Teksasu, Marcus (Jeff Bridges), szukający ostatnich chwil sławy przed przejściem
na emeryturę. Konfrontacja braci z zawziętym stróżem prawa wydaje się
nieunikniona.

Portrety kolekcji … czyli ciekawie o starych książkach
Odcinek XII: Pamiętnik kielecki : zbiór prac ku uczczeniu Adama Mickiewicza : 1798-1898.
- Kielce : Bronisław Bieńkowski, 1901
Aut. Monika Jabłońska

„Pamiętnik kielecki : zbiór prac ku uczczeniu Adama Mickiewicza” został
wydany w związku z potrzebą uczczenia setnej rocznicy urodzin wieszcza. Złożyły się na
ten wolumin jednak nie tylko utwory odnoszące się do samego Mickiewicza i jego dzieł, ale
także szereg ciekawych materiałów dotyczących historii Kielc i okolic w okresie od 1798
do 1898 roku. Wydawnictwo to ma charakter księgi pamiątkowej, bogato ilustrowanej za
pomocą fotografii z epoki a także reprodukcji prac malarskich o tematyce związanej
najczęściej z architekturą Kielc i okolicznych miejscowości. Tom opracował filolog polski
Bronisław Bieńkowski. Wydawca to Skład Główny Księgarni Jana Fiszera w Warszawie.
Tu warto wspomnieć, że wydawnictwo to działało od 1898 r., specjalizowało się w
książkach francuskich i polskich, wydawało też pozycje popularnonaukowe i beletrystykę.
W 1904 r. Fiszer zaczął publikować dochodowe serie periodycznych kryminałów i
wydawnictw fabularnych, przede wszystkim sensacyjnych wydawnictw zeszytowych,
których niewysoka cena i nawiązanie treścią do znanych postaci – jak choćby Sherlock
Holmes – czyniły z nich gratkę dla czytelników. Był przez to oskarżany o deprawatora
młodzieży, która pod wpływem tejże lektury dopuszczała się podobno haniebnych czynów.
Wracając do „Pamiętnika Kieleckiego” - warto w nim odnaleźć ciekawostkę, jaką są
wspomnienia Wojciecha Gersona - polskiego malarza, przedstawiciela realizmu, autora
litografii o tematyce historycznej jak: „Widoki Warszawy”, „Ubiory ludu polskiego”,
„Hetmani polscy”. Dziś znany jest on głównie jako artysta, który koncentrował się na
tematach patriotycznych, sielankowych i pejzażach górskich, zwłaszcza tatrzańskich.
Wojciech Gerson w artykule pt. „Kielce jako rozsadnik dążeń estetycznych” opisuje swoje
wspomnienia z salonów naczelnika powiatu kieleckiego Tomasza Zielińskiego (dzisiaj
siedziba Domu Środowisk Twórczych znana jako „Pałacyk Zielińskiego”). W latach 18461858 Tomasz Zieliński pełnił swego rodzaju mecenat kulturalny, kupując obrazy i pełniąc
rolę opiekuna malarzy, także samego Gersona i jego przyjaciół.
W „Pamiętniku Kieleckim” znajdziemy też ciekawostki na temat Kolegiaty NMP w
Wiślicy, Kościoła Św. Wojciecha w Kielcach, Karczówki czy zamku w Chęcinach. Na
koniec zaś garść erotyków stworzonych w Kielcach przez nieznanego autora.
„Pamiętnik kielecki : zbiór prac ku uczczeniu Adama Mickiewicza” dostępny jest w
Wydziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu oraz w wersji
zdigitalizowanej w bazie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.
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Źródła: 1. https://pl.wikipedia.org/, [dostęp 9.02.2017 r.]
2.Majewski J. S., Nowy Świat 9, http://warszawa.wyborcza.pl/, [dostęp 9.02.2017 r.]

Okno na klasę … czyli wszystko dla nauczycieli
Aut. Mariusz Śliwiński
Przedstawiamy program biblioterapeutyczny autorstwa Mariusza Śliwińskiego,
absolwenta Kursu Kwalifikacyjnego z Bibliotekoznawstwa, moduł: Biblioterapia. Mariusz
Śliwiński pracuje jako nauczyciel-bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
im. Bohaterów Westerplatte w Kielcach.
PROGRAM BIBLIOTERAPEUTYCZNY
Krasnoludki są wśród nas – na podstawie baśni o Królewnie Śnieżce
lub
I ty też możesz zostać krasnoludkiem!

Założenia programu:
•
•
•
•

adresowany dla uczniów klas 1-3 nauczania zintegrowanego lub klasy 4 szkoły
podstawowej,
cykl co najmniej 7 spotkań jedno lub kilkugodzinnych,
przygotowanie inscenizacji teatralnej baśni,
miejsce realizacji – biblioteka szkolna z dostępem do multimediów.
Cele programu

•
•
•
•
•
•
•
•

zapoznanie z baśnią braci Grimm pt. Królewna Śnieżka,
kształtowanie postaw proczytelniczych,
wzmacnianie motywacji do nauki,
bogacenie świata wewnętrznego dziecka,
stwarzanie sytuacji i okoliczności sprzyjających samopoznaniu i określeniu swoich
mocnych stron,
kształtowanie pasji i zainteresowań,
rozwijanie wyobraźni,
doskonalenie umiejętności rozróżniania elementów fantastycznych i realistycznych
w literaturze,
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•
•
•
•

budowanie systemu wartości, kształtowanie postaw moralnych poprzez ocenę
postaw bohaterów,
integracja zespołu,
kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
wspomaganie procesu wszechstronnego indywidualnego rozwoju dziecka poprzez
udział w różnorodnej formie zajęć.
Treści programowe – tematy zajęć

Temat spotkania
Jak Królewna Śnieżka
trafiła do chatki
krasnoludków –
poznajemy baśń braci
Grimm

Cele szczegółowe
•
•
•

Forma zajęć

rozwijanie pasji
czytelniczych
pobudzanie wyobraźni
kształtowanie umiejętności
zapamiętywania wydarzeń
wysłuchanego tekstu

•

•

•

W świecie dobra i zła –
rzecz o niewinnej
Śnieżce, okrutnej
królowej i pomocnych
krasnoludkach

•

•

•

Jaki jestem, czyli co
zdradzają imiona
krasnoludków

•

•
•
Co by było, gdyby
Śnieżka nie trafiła do
chatki krasnoludków?

•

•

Każdy król i królewna
są przyjaciółmi
ortografii

•
•

głośne czytanie przez
nauczyciela tekstu
baśni braci Grimm pt.
Królewna Śnieżka
wystawa obrazków
nawiązujących do
treści baśni
zabawy i ćwiczenia
sprawdzające stopień
przyswojenia treści

doskonalenie umiejętności
wypowiadania się na dany
temat
kształtowanie
systemu
wartości poprzez ocenę
postaw bohaterów
nabywanie umiejętności
przekazywania treści za
pomocą ruchu – gestów i
mimiki

•
•
•

•

burza mózgów
dyskusja
rozmowa kierowana
na temat zachowań
i postaw bohaterów
baśni
drama

doskonalenie umiejętności
wypowiadania się na dany
temat
pobudzanie wyobraźni
rozwijanie umiejętności
plastycznych

•
•
•
•
•

dyskusja
rozmowa kierowana
burza mózgów
fragmenty filmu
zajęcia plastyczne

kształtowanie umiejętności
wypowiadania się na dany
temat
rozwijanie wyobraźni

•
•

burza mózgów
ćwiczenia kształtujące
wyobraźnię i
umiejętność
wypowiadania się na
dany temat

doskonalenie umiejętności
poprawnego zapisu tekstu
kształtowanie umiejętności
logicznego myślenia

•

rebusy, krzyżówki,
quizy,ćwiczenia
ortograficzne
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Nie tylko oczami
wyobraźni – ilustrujemy
baśń

•
•

pobudzanie wyobraźni
doskonalenie zdolności
plastycznych

•

praca plastyczna
z wykorzystaniem
różnorodnych technik
i materiałów

Na deskach szkolnego
teatru –
przygotowujemy
inscenizację baśni o
Królewnie Śnieżce

•

kształtowanie umiejętności
pamięciowego
przyswajania
i interpretowania tekstu
doskonalenie zdolności
plastycznych
nauka redagowania
krótkiego tekstu zgodnie z
wymogami formalnymi
(zaproszenie)
kształtowanie wrażliwości i
empatii poprzez kreowanie
postaci literackiej
opracowany przez
nauczyciela tekst
inscenizacji teatralnej baśni
nauka pamięciowa ról
i tekstu piosenki My
jesteśmy krasnoludki…
ćwiczenia redakcyjne –
zaproszenie na
przedstawienie
zajęcia plastyczne

•

opracowany przez
nauczyciela tekst
inscenizacji teatralnej
baśni
nauka pamięciowa ról
i tekstu piosenki My
jesteśmy
krasnoludki…
ćwiczenia redakcyjne
– zaproszenie na
przedstawienie
zajęcia plastyczne

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Procedury osiągania celów
•
•
•

metody: dyskusja, rozmowa kierowana, burza mózgów, drama, inscenizacja,
warsztaty plastyczne, ćwiczenia redakcyjne, gry i zabawy logiczne
formy: indywidualna i grupowa
środki: środki multimedialne biblioteki szkolnej (komputer, telewizor i odtwarzacz
płyt DVD lub tablica interaktywna), baśnie braci Grimm, ilustracje baśni, karty pracy,
przygotowane gry i zabawy logiczne
Literatura przedmiotu

1. Borecka Irena, Z motylem w tle : O baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej,
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wałbrzych 2004
2. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców
i terapeutów, pod red. Eweliny J. Koniecznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków 2005
3. Okrasa Marzena, Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
w: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, pod red. nauk. Danuty
Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2011
4. Bibrzycka Jadwiga, Bajkoterapia, Świetlica w szkole 2009, nr 1
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Przewidywane osiągnięcia
Dziecko:
1. zna treść baśni; odtwarza wydarzenia w porządku chronologicznym,
2. rozróżnia elementy fikcyjne i realistyczne świata przedstawionego książki,
3. ocenia postawy bohaterów zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami
moralnymi,
4. potrafi przyswojoną treść książki wykorzystać do wykonania pracy plastycznej,
5. posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi,
6. swobodnie wypowiada się na temat baśni i zawartych w niej problemów,
7. przejawia zainteresowanie innymi baśniami – postawa pro czytelnicza,
8. zna pisownię ortograficzną wyrazu król i wyrazów pokrewnych,
9. przyswaja pamięciowo fragment tekstu i właściwie go interpretuje,
10. dostrzega związki między tekstem literackim a innymi dziedzinami sztuki,
11. potrafi wczuć się w daną postać i wykreować ją poprzez inscenizację teatralną,
12. potrafi współpracować i działać w grupie.
Ewaluacja
•
•

formatywna - po każdych zajęciach
sumatywna - po zakończeniu programu
Scenariusze zajęć

Zajęcia mogą być zrealizowane z grupą uczniów klas 1-3 lub uczniami klasy 4 np. jako
zajęcia dodatkowe realizowane przez nauczyciela bibliotekarza w ramach art. 42 Karty
Nauczyciela.
Scenariusz zajęć 1. (1-2 godz.)
Temat: Jak Królewna Śnieżka trafiła do chatki krasnoludków – poznajemy baśń braci
Grimm
1. Nauczyciel w krótkiej rozmowie na temat książek i czytania wprowadza uczniów w świat
baśni. Następnie głośno czyta baśń braci Grimm pt. Królewna Śnieżka. Wyobraźnię
dziecka potęguje np. wystawa obrazków i ilustracji baśni oraz przykładowych wydań baśni
braci Grimm i H. Ch. Andersena.
2. Uczniowie wypowiadają swoje refleksje i opinie na temat wysłuchanej baśni.
3. Odtworzenie treści utworu z zachowaniem porządku chronologicznego. Nauczyciel
rozpoczyna opowiadanie historii od przedstawienia pierwszego zdania; uczniowie tworzą
dalszy ciąg baśni, redagując i dodając kolejno po jednym zdaniu.
4. Praca w grupach: uczniowie układają z rozsypani zdań plan wydarzeń lub układają we
właściwej kolejności poszczególne elementy historyjki obrazkowej (forma ćwiczenia
dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych dziecka – indywidualizacja procesu
nauczania).
Scenariusz zajęć 2. (1 godz.)
Temat: W świecie dobra i zła – rzecz o niewinnej Śnieżce, okrutnej królowej i pomocnych
krasnoludkach
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1. Jaka to postać z baśni – zabawa z wykorzystaniem elementów dramy.
2. Rozmowa kierowana z dziećmi na temat postaw moralnych bohaterów.
3. Ocena postaci w kontekście przyjętych zasad i norm etycznych – wypowiedzi uczniów;
prośba o argumentację przyjętego przez ucznia stanowiska – nauczyciel.
Scenariusz zajęć 3. (1 godz.)
Temat: Jaki jestem, czyli co zdradzają imiona krasnoludków
1. Rozmowa z uczniami na temat tego, co sugerują i zdradzają charakterystyczne imiona
siedmiu krasnoludków ( Mędrek, Gburek, Apsik, Wesołek, Śpioszek, Gapcio, Nieśmiałek)
–
wykorzystanie
fragmentu
filmu
Disneya
na
motywach
baśni
http://www.filmweb.pl/video/zwiastun/nr+1-18988
2. Zadanie dla dzieci: Wyobraź sobie, że jesteś ósmym krasnoludkiem. Jak się będziesz
nazywał? Jak będziesz wyglądał? Dokończ rysunek (załącznik nr 1.).

Po wykonaniu pracy każde dziecko prezentuje jej efekty, omawia swój pomysł i uzasadnia
wybór.
Scenariusz zajęć 4. (1 godz.)
Temat: Co by było, gdyby Śnieżka nie trafiła do chatki krasnoludków?
1. Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od rozmowy kierowanej z dziećmi na temat roli domu
rodzinnego i rodziny w życiu każdego człowieka. Następnie zadaje pytanie postawione
w temacie zajęć, oczekując na swobodne wypowiedzi uczniów.
2. Uczniowie, pracując w grupach, mają za zadanie wymyślić, jak potoczyłyby się losy
Śnieżki, gdyby nie trafiła do chatki krasnoludków. Pomysł przedstawia wybrana przez
12

grupę lub wskazana przez nauczyciela osoba.
Celem uatrakcyjnienia zajęć można wykorzystać np. powiązane tematycznie obrazki

i ilustracje (załącznik nr 2.):

Punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi może stać się także cytat wykorzystujący
motyw drogi, np. Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu
(J. R. Tolkien)

Scenariusz zajęć 5. (1 godz.)
Temat: Każdy król i królewna są przyjaciółmi ortografii
1. Uczniowie układają wyrazy z liter, rozwiązują np. rebusy, krzyżówki, wykreślanki,
zagadki z motywami zawartymi w baśni braci Grimm. Należy wykorzystać zwłaszcza
wyrazy sprawiające trudność ortograficzną np. król, królowa, królestwo, krasnoludek,
macocha, królewicz. Można wykorzystać także ćwiczenia internetowe np. z zasobów
strony internetowej http://www.ortografka.pl/
2. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów np.
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polegające na ułożeniu jak największej liczby wyrazów z cząstką „król”.
Scenariusz zajęć 6. (1 godz.)
Temat: Nie tylko oczami wyobraźni – ilustrujemy baśń
1. Przypomnienie treści baśni – przeczytanie jej przez nauczyciela i dzieci z podziałem na
role lub wysłuchanie jej z audiobooka.
2.
Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnorodnych technik, która
przedstawiać będzie wybraną scenę lub motyw z baśni.
3. Uczniowie przedstawiają i omawiają wykonane prace.
4. Zajęcia te mogą także zostać wykorzystane jako wstęp do zajęć nr 7 i polegać na
przygotowaniu elementów dekoracji do planowanej inscenizacji teatralnej baśni.
Scenariusz zajęć 7. (5 godz. lub więcej)
Temat: Na deskach szkolnego teatru – przygotowujemy inscenizację baśni o Królewnie
Śnieżce i siedmiu krasnoludkach
1. Nauczyciel opracowuje tekst inscenizacji baśni i uwzględniając indywidualne
predyspozycje i potrzeby dzieci, rozdziela role.
2. Omawia wraz z dziećmi dekorację i stroje potrzebne do przedstawienia oraz zasady
interpretacji tekstu – próby z uczniami.
3.
Przygotowuje wraz i uczniami zaproszenie na spektakl (załącznik nr 3.) i przy ich
pomocy wykonuje dekorację
4.
Zapoznaje uczniów z tekstem piosenki My jesteśmy krasnoludki…, ćwiczy z nimi
piosenkę pod kątem wykorzystania jej w przedstawieniu.
5.
Wystawia inscenizację teatralną baśni o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach
Załącznik nr 3.
Zaproszenie
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
SZ.P.......
NA PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE BAŚNI PT.
„KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW”, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
6 LUTEGO 2015 ROKU O GODZINIE 12.00 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.
WYCHOWANKOWIE I WYCHOWAWCY
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Okno otwarte …czyli miejsce na dialog z Czytelnikiem
Aut. Monika Jabłońska

•

Zapraszamy do korzystania z regału „wolnych
książek”, który jest dostępny w naszej
bibliotece w ramach bookcrossingu. Książki
wyłożone na naszym bookcrossingowym
regale są udostępniane każdemu chętnemu
czytelnikowi bez potrzeby zakładania konta.
Wystarczy podejść do regału, znaleźć coś
interesującego dla siebie i … zacząć czytać.
Z tego księgozbioru można korzystać
na miejscu lub zabrać książkę do
domu. Można też na naszym regale
„uwalniać” książki własne. Półka w
naszej bibliotece ma status oficjalny –
to znaczy, że wszystkie uwolnione
przez nas książki otrzymują swój
własny numer, dzięki któremu można
śledzić w Internecie ich wędrówkę na
stronie: http://bookcrossing.pl/. Tam
również znajduje się wykaz książek już
„uwolnionych” w ramach akcji.

•

Zestawienie bibliograficzne książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w
Radomiu na temat jednego z tegorocznych patronów.
Tadeusz Kościuszko

1. Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki / Malski, Wiktor. Warszawa : Książka i
Wiedza, 1977.
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2. Kochanki pierwszych dni : opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych
ludzi / Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja. Warszawa : Instytut Wydawniczy
Związków Zawodowych, 1988.
3. Korespondencja (1798-1817) / Kościuszko, Tadeusz. Jefferson, Thomas, Warszawa
: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
4. Kościuszko : książę chłopów / Storozynski, Alex . Warszawa : Wydawnictwo W.A.B.,
2011.
5. Kościuszko : opowieść / Koźmiński, Karol. Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963.
6. Kościuszko - bohater narodowy : opinie współczesnych i potomnych 1794-1946 /
Śreniowska, Krystyna. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
7. Kościuszko na ziemi krakowskiej / Pachoński, Jan. Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe,1984.
8. Kościuszko nieznany / Dihm, Jan. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1969.
9. Kościuszko po Insurekcji 1794-1817 : dwa fragmenty / Pachoński, Jan. Lublin :
Wydawnictwo Lubelskie,1986.
10. Kościuszko, Pułaski i inni : o udziale Polaków w osadnictwie amerykańskim i w
walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych / Pastusiak, Longin. Warszawa :
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.
11. Matki wielkich Polaków : "serce mojej ojczyzny - mamo!" / Wachowicz, Barbara .
Warszawa : Sport i Turystyka, Muza, 2016.
12. Miłości i sentymenty Tadeusza Kościuszki / Muszyńska-Hoffmannowa, Hanna .
Łódź : Wydaw. Łódzkie,1979.
13. Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusza Kościuszki : tradycje i współczesność /
Żuraw, Józef. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.
14. "Nazwę Cię - Kościuszko!" : szlakiem bitewnym Naczelnika w Ameryce /
Wachowicz, Barbara (1937- ). - Warszawa : Rytm, cop. 2008.
15. O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu, Kraków : Wydawnictwo Literackie,
1984.
16. Pisma Tadeusza Kościuszki / Kościuszko, Tadeusz. Warszawa : Państwowe
Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947.
17. Pomiędzy plewą i manną / Zawieyski, Jerzy. Warszawa : Młodzieżowa Agencja
Wydawnicza, 1987.
18. Tadeusz Kościuszko / Kopczewski, Jan Stanisław. Warszawa : Interpress, 1971.
19. Tadeusz Kościuszko : 1746-1817 / Koźmiński, Karol. Warszawa : Wydawnictwo
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969.
20. Tadeusz Kościuszko / Kowecki, Jerzy. Warszawa : Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, 1960.
21. Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji, Warszawa : Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych, 1968.
22. Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych /
Śliziński, Jerzy Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981.
23. Tadeusza Kościuszki wskazania obywatelskie / Kościuszko, Tadeusz . Warszawa :
Czytelnik, 1946.
24. W kręgu kultu Naczelnika : rapperswilskie inicjatywy kościuszkowskie (1894-1897) /
Grabski, Andrzej Feliks, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
25. Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko / Kopczewski, Jan Stanisław . Warszawa :
Nasza Księgarnia, 1985
26. Z czym do nieśmiertelności / Bratkowski, Stefan Katowice : Śląsk, 1979
27. Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 1, Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1984
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Zapraszamy!
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
Kościuszki 5a
Radom
26-600
Telefon: 48 345-95-50
Faks: 48 345-95-50 w.101

Dzień
tygodnia

Rok
szkolny

Okres
wakacji

Poniedziałek
Wtorek
Środa

9.00 – 18.00

9.00 – 15.00

nieczynne

nieczynne

9.00 – 18.00

9.00 – 15.00

9.00 – 14.00

nieczynne

Czwartek
Piątek
Sobota
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