
W dniach od 10 do 14 maja 2021 r.  w naszej  szkolnej 
bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne dla uczniów klas 
pierwszych.  

Tematem poruszanym  na zajęciach był pies, jego różne 
rasy, opieka nad nim oraz odżywianie.

Ważnym punktem każdej lekcji było 

przybliżenie małym czytelnikom literatury dla dzieci 
dotyczącej psów.  Były to wiersze różnych autorów , a 

także proza z dawnych lat i współczesna, których bohaterem 
był pies .



Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, że pieski też mają swój dzień i 
przypada on  w dniu  1 – go lipca .



Wystawa w bibliotece reklamująca książki o psach.



Następnie bibliotekarka pani Elżbieta Kozłowska omówiła wystawkę 
książek dotyczącą różnych piesków.  Były tam poradniki dla właścicieli 
psów, albumy, zbiory wierszy oraz przygody piesków pisane prozą.

Książki o psach, które można wypożyczyć w naszej bibliotece :
- ,, Przygody Reksia ’’ / znana bajka telewizyjna/;                                                               
- Ludwik Jerzy Kern ,, Cztery łapy ’’;                                                                                      
- seria ,, Przygody grzecznego psa’’ Krystyny Terechowicz;                                       
- seria o piesku ze schroniska ,, Kaktus’’  Barbary Gawryluk ;                                 
- znana książka sprzed lat ,, Puc, Bursztyn i goście ’’ Jana Grabowskiego;                                               
- seria o psie we francuskich Alpach ,, Bella i Sebastian ’’ Cecile Aubry;               
- o psiej wierności lektura ,,Lassie ,wróć ’’ E.Knicht’a;                                                 
- lektura klasy trzeciej ,, O psie, który jeździł koleją ’’ Romana Pisarskiego ;  

i jeszcze wiele innych …



Uczniowie klas pierwszych 
słuchają, jak pani Ela oraz pani 
Izabela Hryniewicz czytają 
fragmenty bardzo ciekawych 
książek o psach.



Klasa I b pani Ewy Kulaszko z wielką uwagą 
słucha prezentacji pani bibliotekarki na  
temat wybranych książek , w których 
bohaterem jest pies.



Uczniowie klasy Ic pani Doroty 
Słupek dostali nowe zadanie.
Bardzo starannie flamastrami i 
żelopisami kolorują sylwetki psów 
przygotowanych dla nich przez panią 
bibliotekarkę.



Klasa I c dalej dzielnie 
pracuje przy kolorowaniu
sylwetek psów.



Z tym samym zadaniem mierzy 
się klasa I a pani Jadwigi Kosz.



Klasy : I a i  I b chętnie uczestniczą w 
części plastycznej lekcji bibliotecznej.



Podczas każdej lekcji  przed dziećmi leżały 
przygotowane wcześniej książki związane 
tematycznie z pieskami. 

Każdy uczeń mógł wybrać jedną książkę, 
która najbardziej mu się podobała i 
wypożyczyć ją do domu .

Wspólne zdjęcie klasy I b                     
i pani bibliotekarki po mile 
spędzonej lekcji w bibliotece 
szkolnej.



Klasa I a również chętnie słucha 
fragmentów książek o psach. A 
potem dzieci będą mogły coś 
wypożyczyć dla siebie z biblioteki.



Czytanie wciąga !



To była ciekawa i wesoła lekcja. Dużo się dowiedzieliśmy o pieskach . Dziękujemy !



A tutaj piękne prace plastyczne wykonane prze dzieci z klas I a i I b umieszczone                
na gazetce  bibliotecznej przed salą biblioteki .



Prace o pieskach klasy I c na szkolnym korytarzu.


