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Włączenie klasy 2 a 

do akcji „Czytam sobie” 

...Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego 

czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury 

klasycznej...  
Jan Brzechwa 



JESIEŃ – pora czytania książek 
Uczniowie klasy 2a odwiedzili szkolną bibliotekę. 

Uczestniczyli w „kolorowej” lekcji przygotowanej 

przez Panią Krysię Szłapę. Poznali jesienne przygody 

krasnala Hałabały, Sebastiana, który nie chciał 

uczyć się tabliczki mnożenia oraz liścia Jasia. 

Uczniowie rozwiązywali jesienne zagadki. Obejrzeli 

kolorowe albumy przedstawiające piękne krajobrazy 

i prace polowe. Pani przypomniała zasady 

zachowania w bibliotece. Po lekcji każdy 
wypożyczył ciekawą książkę. 



PRZYRODA W KSIĄŻKACH 



ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 

Uczniowie złożyli przedświąteczną wizytę 
w bibliotece. Spotkanie było bardzo 

interesujące. Była opowieść o historii 
biskupa Mikołaja z Miry, którego postać 

była wzorem dzisiejszego świętego 
Mikołaja oraz przegląd zwyczajów 

bożonarodzeniowych. Pojawiły się książki: 
„Boże Narodzenie w poezji”, „Polskie 
świąteczne zwyczaje” i inne. Był Pan 

Mamutko, który kupił „gadającego” karpia 
oraz Maciek, który nie lubił świąt. Czy w 

Wigilijny wieczór można wejść do 
zamkniętej szkoły? Odpowiedź na to 

pytanie poznaliśmy po przeczytaniu książki 
pt. „Zaczarowana Wigilia”.  

 



ŚWIĘTA W KSIĄŻKACH 

Dzisiaj całą klasą poszliśmy 

do szkolnej biblioteki. Pani 

bibliotekarka opowiadała 

nam o Świętym Mikołaju. 

Czytała fragment książki 

„Zaczarowana Wigilia”. 

Wysłuchaliśmy piosenki 

„Białe święta” i kolędy 

„Cicha noc”. Na koniec 

każdy mógł wypożyczyć 

książkę. Ponieważ lubię 

czytać, bardzo mi się 
podobają takie spotkania. 

Krystian Kowalik kl.2a  

…Pani bibliotekarka czytała nam wiele 
ciekawych książek. Najbardziej spodobała mi 
się książka o prawdziwym Świętym Mikołaju. 
Pani zadawała nam pytania dotyczące tradycji 

wigilijnej. Wizyta w bibliotece była bardzo 
ciekawa i pouczająca. 

Wiktoria Snopkowska kl. 2a 

…Pani opowiadała o tradycji 

świąt Bożego Narodzenia. 

Prezentowała kolędy. Czytała 

książki o Mikołaju, który był 

biskupem. Poznaliśmy 

bohatera, który kupił karpia i 

wydawało mu się, że ta ryba 

mówi. Pani opowiadała o 

potrawach wigilijnych. To była 

ciekawa lekcja. 
Tomek Królik kl. 2a 

…Pani czytała fragmenty książek. 

Najbardziej podobała mi się ta o panu, 

który kupił karpia. Okazało się, że karp 

umie mówić. Podobało mi się też, że 

można było sobie wypożyczyć książkę. 
Jan Borawski kl. 2a 

…Jedna książka była o 

Mikołaju, który roznosił 

prezenty ubogim: 

jedzenie, picie, pieniądze. 

Pani mówiła, że o północy 

w wieczór wigilijny 

zwierzęta mówią ludzkim 
głosem… 

Michalina German kl. 2a 



PADA, PADA ŚNIEG… 
Zima w tym roku poskąpiła nam śniegu. 

W ostatni dzień przed feriami, wesołą 

piosenką o dzwoniących saniach 

staraliśmy się śnieg przywołać w 

bibliotece. Pani bibliotekarka 

przedstawiła wiele ciekawych książek  

i albumów o urokach zimy. 



BEZPIECZNA ZIMA W BIBLIOTECE 
Dzięki Pani Krystynie Szłapie uczniowie wybrali się  
na zimowe zwiedzanie świata. Ośnieżone stoki, las 

zasypany śniegiem, zimowe życie zwierząt – to tylko 
niektóre ze znalezionych stron zimy umieszczonych  

w książkach i albumach. Uczniowie poznali także Adasia, 
który zimą przeżył niebezpieczną przygodę. Nie zawsze 

zabawy na śniegu i lodzie są bezpieczne! Poznaliśmy 
wiele dyscyplin sportów zimowych i wzięliśmy udział  

w zgadywance „prawda czy fałsz”. Na zakończenie 
uczniowie wypożyczyli książki i lekturę pt. „Zaczarowana 

zagroda”. 

Bezpieczeństwo – zabawa! 



SPORTY ZIMOWE 



CIEPLEJSZY WIEJE WIATR… 

Podczas kolejnej wizyty w 

bibliotece pani Krystyna 

Szłapa zabrała nas poprzez 

książki w wiosenną podróż. 

Poznaliśmy jak wiosną pogoda 

się zmienia, jak rośliny i ptaki 

na nią reagują. Poznaliśmy 

przygody: ogrodnika Floriana, 

wróbelka - Czarne Oczko 

mieszkającego w mieście oraz 

humorystyczną opowieść o 

zajączku lubiącym słodycze. 

Dowiedzieliśmy się, w jaki 

sposób sadzić, siać czy 

pielęgnować rośliny, jak 

stworzyć zielnik oraz jak 

określić pogodę na następny 

dzień.  



OZNAKI 

WIOSNY 

W piątek byliśmy w szkolnej bibliotece. Pani bibliotekarka 
opowiadała nam o wiośnie i wiosennych kwiatach. Przeczytała nam 

piękną książkę pt. „Florian ogrodnik”. Miś był ogrodnikiem i tworzył z 
krzewów piękne kształty formując je. Pani wyciągnęła kartkę z 

zagadkami. Za odgadnięcie zagadki dostawaliśmy zakładki. Pani 
przeczytała nam też książkę pt. „Marchewka z groszkiem”. Potem 

wypożyczaliśmy książki. To była bardzo ciekawa lekcja. 
Wiktoria Snopkowska, Michalina German, Igor Zarzycki,                                       

Kamil Romanowski kl. 2a 

…Na początku rozmawialiśmy o oznakach wiosny. Pani czytała 
nam fragmenty książek „Florian ogrodnik”, „Marchewiusz 

Wielki”, „Koszałek Opałek”, „O czterech warszawskich 
pstroczkach”. Rozmawialiśmy o zwyczajach wielkanocnych. 

We wsi Łyse robią bardzo wysokie palmy. Poznaliśmy 
przygodę zwierząt  z Zoo. Pani bibliotekarka zadawała nam 
różne zagadki. Za dobre odpowiedzi dostawaliśmy nagrody. 

Wypożyczyliśmy książki. Wizyta  w bibliotece bardzo nam się 
podobała. 

Daria Kasperek, Kuba Mól, Jaś Borawski, Kuba Gołofit kl. 2a 



KSIĄŻKI O ROŚLINACH 

…Pani mówiła o kwiatach wiosennych. Opowiadała              

o książkach i przygodach Marchewiusza Wielkiego 

oraz misia Floriana. Miś potrafił z krzewów zrobić 

różne kształty, bo był ogrodnikiem. Na koniec pani 

zadawała zagadki. Za poprawną odpowiedź 

dostawaliśmy zakładki do książek. Dostaliśmy 

kolorowanki i wypożyczyliśmy książki. 
Ola Woźniak, Małgosia Korbus, Mikołaj Mularczuk,                

Mateusz Młynek kl. 2a 

…Pani przeczytała nam książkę o warzywach oraz 
o misiu Florianie, który był ogrodnikiem. 
Później poznaliśmy przygodę Marchewiusza 

Wielkiego. Dostaliśmy kolorowanki. Na koniec 
można było wypożyczyć książki. 

Sandra Radzikowska, Tomek Królik, Kuba Pawłowski, Bartek Pyśniak   kl. 2a 

…Pani przeczytała nam fragment książki pt. „Marchewka z 
groszkiem”. Była ona o warzywach. Usłyszeliśmy również 
fragment książki pt. „Marchewiusz Wielki”. Marchewiusz 
jadł dużo słodyczy, przez co stał się bardzo duży i gruby. 

Rozwiązywaliśmy zagadki. Dostaliśmy kolorowanki 
wielkanocne. Było bardzo ciekawie. 

Nina Caban, Wiktoria Kozieł, Andrzej Chałupczak kl. 2a 



BON TON 

Dziś byliśmy w bibliotece. Pani bibliotekarka 
czytały fragmenty książek. Rozmawialiśmy o 

poprawnym zachowaniu. Jedną z czytanych książek 
była książka o Kubie i Bubie. Druga była o chłopcu, 
który pojechał do dziwnej krainy. Ta lekcja bardzo 

nam się podobała. 
Jan Borawski, Jakub Pawłowski kl. 2a 

…Pani pokazywała nam książki  

o zachowaniu w różnych miejscach. Jedna 

z książek była Mateuszku, który nie umiał 

powiedzieć: dziękuję, przepraszam, 

proszę. Pani czytała też przygodę Kuby  
i Buby, którzy oceniali zachowanie 

rodziców przy stole… 
Małgosia Korbus, Mateusz Młynek kl. 2a 

…Pani bibliotekarka pokazała nam książkę o Mateuszu, 
który nie umiał powiedzieć trzech słów: proszę, dziękuję, 

przepraszam. Rozmawialiśmy o dobrym zachowaniu we 
wszystkich miejscach… 

Tomek Królik, Mikołaj Mularczuk kl. 2a 

…Rozmawialiśmy o kulturze przy stole  
i o słowach: dziękuję, proszę, przepraszam. Pani czytała 

fragmenty książek. Rozmawialiśmy również o szanowaniu 
książek. Wizyta  

w bibliotece bardzo nam się podobała. 
Jakub Mól, Przemek Kopiński kl. 2a 

…Spotkaliśmy się z panią bibliotekarką. 

Rozmawialiśmy na temat dobrego 

zachowania. Pani czytała fragmenty 

książki pod tytułem „Dobre wychowanie 

wierszem”. Mówiliśmy o zachowaniu 

przy stole. Kiedy spotkanie się 

skończyło mogliśmy wypożyczyć 

książki. 
Nina Caban, Kamil Romanowski kl. 2a 



MAGICZNE SŁOWA 

…Rozmawialiśmy o 

poprawnym wychowaniu,  

o podstawowych słowach: 

proszę, dziękuję, 

przepraszam. Pani czytała 

książki o niegrzecznym 

Mateuszu, o Kubie i Bubie… 
Daria Kasperek, Igor Zarzycki kl. 2a 

…Poznaliśmy trzy potrzebne słowa: proszę, 

dziękuję, przepraszam. Nauczyliśmy się jak 

zachowywać się poza domem i przy stole. 

Oglądaliśmy zdjęcia – jak można przystroić 

stół do posiłku. 
Ola Woźniak, Jakub Gołofit kl. 2a 

W środę byliśmy w bibliotece. 
Rozmawialiśmy o poprawnym 

zachowaniu. Pani czytała książkę 
pod tytułem „Mateuszek na 

zaczarowanej wyspie”. Ta książka 
była o chłopcu, który był 

niegrzeczny. Pewnego dnia spotkał 
dziewczynkę. Pojechali do 

zaczarowanej krainy. Mateuszek 
nauczył się tam dobrego zachowania. 

Podobała nam się ta książka. 
Wiktoria Kozieł, Bartosz Pyśniak kl. 2a 

Poszliśmy do biblioteki, żeby 

porozmawiać o savoir vivre. 

Pani opowiadała o poprawnym 

zachowaniu. Czytała fragment 

książki o Kubie i Bubie. Pani 

bibliotekarka mówiła jak 

zachowywać się przy stole. 

Dostaliśmy wiersze do 

czytania… 

Wiktoria Snopkowska, Krystian 

Kowalik kl. 2a 



TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
…Pani bibliotekarka czytała nam fragmenty książek. Robiliśmy też zadanie. Polegało 

ono na tym żeby przeczytać fragment książki i odpowiedzieć na pytanie z polecenia. 

Na koniec można było wypożyczyć książkę. 
Jan Borawski kl. 2a 

Pani bibliotekarka powiedziała, że od 8 do 15 maja jest 
Światowy Tydzień Bibliotek. Przeczytała nam fragment 

książki „Czy umiesz gwizdać Joanno?” Później 
rozwiązywaliśmy po dwie zagadki z kartki. Informacji 
szukaliśmy w książkach. Dostaliśmy zakładki. Mogliśmy 

wypożyczyć książki. 
Michalina German kl. 2a 

…Czytaliśmy książki i odpowiadaliśmy 

na pytania z kartki. Rozmawialiśmy na 

temat odczytanych informacji. 

Czytaliśmy książki o kwiatach, 

grzybach, o zagranicznych krajach i 

kosmosie. Pod koniec zajęć dostaliśmy 

zakładki do książek. 
Igor Zarzycki kl. 2a 

…Każdy z nas miał przeczytać 

fragment jednej lub dwóch 

książek. Ja przeczytałem o 

„Hipopotamie” i o „Baletnicy 

Amelii”. Potem odpowiadaliśmy 

na pytania dotyczące 

książek… 
Kamil Romanowski kl. 2a 

Wizyta w bibliotece była ciekawa  

i interesująca. Rozmawialiśmy o tytułach 

książek, w których występują imiona. 

Rozwiązywaliśmy zagadki i 
odpowiadaliśmy na pytania… 

Krystian Kowalik kl. 2a 



Warsztaty z książką 
…Pani czytała fragment książki o chłopcu, który szukał dziadka. 

Potem pani dała nam książki. Odpowiadaliśmy na pytania z książek. Na 
koniec pani dała nam zakładki do książek. 

Andrzej Chałupczak kl. 2a Z kolegą Igorem czytałem 

tekst o Holandii.  Pani 

przygotowała karteczki  

z zadaniami. Wszyscy 

odpowiadali na pytania. 

Dowiedziałem się dużo  

o kosmosie, o Ojczyźnie, 

o rolnictwie. 

Wypożyczyłem książkę 

pod tytułem „Walizka 

pana Hanumana”. 
Przemek Kopiński kl. 2a 

…Każdy z nas miał przeczytać fragment 

jednej lub dwóch książek. Ja przeczytałem o 

„Hipopotamie” i o „Baletnicy Amelii”. Potem 

odpowiadaliśmy na pytania dotyczące 

książek… 
Kamil Romanowski kl. 2a 

…Pani przeczytała nam książkę pt. 

„Czy umiesz gwizdać Joanno?” Bardzo 

mi się podobało kiedy sami czytaliśmy 

fragmenty książek i musieliśmy 

odpowiedzieć na pytania. Na koniec 

wypożyczyliśmy książki. Mam nadzieję, 
że inni byli równie zachwyceni jak ja. 

Nina Caban kl. 2a 

Pani Bibliotekarka powiedziała nam  

o Tygodniu Bibliotek. Jest to święto 

książek. Pani podzieliła nas na grupy  

i odpowiadaliśmy na pytania. Na 

zakończenie dostaliśmy zakładki do 

książek. Można było wypożyczyć książkę. 
Mateusz Młynek kl. 2a 

W piątek byliśmy w bibliotece szkolnej. Pani 

przygotowała dla nas zadania. 

Rozwiązywaliśmy je w grupach. Moim 

zadaniem było odnaleźć fragment w książce,  

w którym było napisane jakie kwiaty sprzedają 

krakowskie kwiaciarki. Lekcja w bibliotece była 

bardzo ciekawa i pouczająca. 
Jakub Pawłowski kl. 2a 



WAKACYJNE PRZYGODY 

Dziś byliśmy w bibliotece szkolnej. Rozmawialiśmy o bezpiecznych wakacjach. 

Pani czytała fragmenty książek: „Ciocia Jadzia”, „Cierpienie sięciolatka”, Jacek, 

Wacek i Pankracek”. Najbardziej podobała nam się książka pt. „Jacek, Wacek i 

Pankracek”. Przygoda chłopców była śmieszna i wesoła. Wacek napisał list do 

kolegów. W liście było o tym, że dzieci na kolonii myją ciasto. Potem Wacek i 

Pankracek umyli bułeczki z truskawkową marmoladą. W końcu zorientowali się, że 

Jacek zrobił błąd w liście, a bułeczek nie da się umyć. 
Nina Caban, Krystian Kowalik kl. 2a 

…Najbardziej nam się podobał 

fragment książki pt. „Jacek, Wacek  

i Pankracek”, ponieważ była 

śmieszna.  Wacek napisał z kolonii 

list z błędem. Chłopcy źle przeczytali 

list i myli mydłem bułeczki.  Wizyta w 

bibliotece bardzo nam się podobała. 
Jan Borawski, Kuba Mól, Kuba 

Pawłowski, Przemek Kopiński kl. 2a …Rozmawialiśmy o tym, jak 

zachowywać się w górach, nad 

wodą i na podwórku. Pani czytała 

fragmenty książek. Najbardziej 

podobała nam się o Jacku, Wacku 

i Pankracku. Wacek napisał 

niepoprawnie list i koledzy źle go 

odczytali. Dowiedzieli się, że na 

koloniach dzieci myją bułeczki. Na 

koniec oddawaliśmy książki, bo to 

już koniec roku szkolnego. 
Małgosia Korbus, Sandra Radzikowska, 

Andrzej Chałupczak, Mateusz Młynek kl. 2a 



BEZPIECZNE WAKACJE 

…Rozmawialiśmy o bezpiecznych 

wakacjach nad wodą, w górach i na 

podwórku. Pani przypomniała nam 

numery alarmowe. Pokazała nam 

książki, w których są zasady 

poprawnego zachowania dzieci  

w różnych miejscach. 
Wiktoria Snopkowska, Igor Zarzycki, 

Tomek Królik kl. 2a 

…Pani czytała fragment książki pt. „Ciocia Jadzia”. Ta książka była o chłopcu 

i dziewczynce, którzy byli na wakacjach nad morzem u wujostwa. Nie 

posłuchali cioci i nie posmarowali się kremem przeciwsłonecznym. Poszli na 

plażę i bawili się nad morzem. Gdy wrócili do domu byli czerwoni, spaleni 

słońcem. Wszystko ich piekło. Należy zawsze słuchać dorosłych!  
Wiktoria Kozieł, Ola Woźniak, Kuba Gołofit, Bartosz Pyśniak kl. 2a 



CZYTANIE TO NAJLEPSZY SPOSÓB UCZENIA SIĘ. 

CZYTANIE NAJLEPSZĄ NAUKĄ. 

                                                         ALEKSANDER PUSZKIN 

Opracowanie scenariuszy lekcji i prowadzenie: 

KRYSTYNA  SZŁAPA – nauczyciel biblioteki 

Opracowanie prezentacji: 

Grażyna Michalska – wychowawczyni klasy 2a 

Książka jest największym dobrem człowieka.  

Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka  

z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza,  

rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją.  

Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, 

przezwycięża mijanie.  
Emil Zegadłowicz 


