
 

Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli  
bibliotekarzy 

 
1. Autor: Hanna Łobza i Grażyna Wodała 
2. Nazwa formy: Projekt: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość”. Doskonalenie 

nauczycieli powiatu wrzesińskiego. 
3. Liczba godzin:  4     

4. Data zajęć: 11.12.2013 r. 
5. Temat zajęć:  
       Propozycja scenariusza zajęć inspirujących czytelnictwo w bibliotece szkolnej 
     w oparciu o książkę Toma Anglebergera Dziwny przypadek papierowego Yody. 

 
 

6. Cele zajęć:  

Uczestnicy po zajęciach potrafią: 

• uświadomić uczniom, że każdy jest w czymś dobry,   
• wzmocnić poczucie własnej wartości, 
• wspomóc rozwój osobisty uczniów, 
• uświadomić uczniom kryteria oceny innych, 
• rozwijać wyobraźnię i kreatywność, 
• propagować czytelnictwo wśród uczniów i zachęcać do korzystania z biblioteki 

szkolnej. 
 
 
7.  Metody i techniki pracy: metoda aktywizująca: burza mózgów, dyskusja, rozmowa 

kierowana, gry i zabawy psychologiczne; praca zbiorowa i indywidualna;  
8.   Materiały dydaktyczne:  kartki papieru, arkusze z tarczami, flipchard, laptop, 

Środki : Książka Toma Anglebergera Dziwny przypadek papierowego Yody, Poznań, 
Media  Rodzina 2012 
 

9.    Literatura: 

 Gallagher, Kelly Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i 
liceum / Kelly Gallagher ; tł. [z ang.] Magdalena Pagińska. Gdańsk : Gdańskie Wy-
dawnictwo Oświatowe, cop. 2007. - 142, [2]. - ISBN 978-83-7420-063-9 
Zbiór 26 lekcji propagujących czytelnictwo wśród uczniów gimnazjum i liceum. Au-
torka omawia korzyści, jakie daje czytanie książek. Przedstawia koncepcję uczenia 
aktywnego czytania. 

 
Sygnatura III-E-61 292471 PNS 
Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Stry-
kowskiego. Wyd. 2. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009. - 323 s. - ISBN 
978-83-232-1903-3 
Publikacja zawiera scenariusze  zajęć dla szkół podstawowych i gimnazjów. 

 
Sygnatura 295671, 295672, 298370 
Szczepańska, Mariola Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych dzieci i 
młodzieży / Mariola Szczepańska, Elżbieta Gaweł-Luty. Kraków : "Impuls", 2009. - 
156 s. - ISBN 978-83-7308-958-7 
Praca omawia zagadnienie wartości w procesie wychowania dzieci i młodzieży 
(zjawisko przyjaźni w relacjach interpersonalnych) oraz przedstawia badania na 
temat przyjaźni jako wartości wśród dzieci 6-10 lat i młodzieży 13-17 lat. Publikacja 
zawiera 4 programy autorskie: "Przyjaźń niejedno ma imię..." dla klas I-III szkoły 
podstawowej (edukacja czytelnicza), budowanie więzi emocjonalnej wśród dzieci 



 
w wieku siedmiu lat, wykorzystanie wybranych pozycji z literatury dziecięcej w 
kształtowaniu postaw społeczno-moralnych u dziecka sześcioletniego, "To, co dla 
mnie najważniejsze"-kształtowanie postaw społeczno-moralnych u dzieci sześcio-
letnich. 
Sygnatura I-E-b-561 296663 PNS

10.  Przebieg zajęć: 

 
  

• Powitanie  
 

• Prowadzący rozdaje arkusze z narysowana tarczą podzieloną na 4 pola,  wzór na 
flipcharcie  

            herb – tarcza -  wypełnij dwa górne pola 
- co cenię najbardziej u innych 
- co cenię najbardziej u siebie,  
   

• Chciałabym abyście poznali pewnego chłopca – Dwighta - ucznia 6 klasy, który 
wzbudzał wielkie kontrowersje w swojej szkole, posłuchajcie co pisze o nim jeden 
z uczniów – Tommy. 
 
Odczytanie fragm. książki Toma Anglebergera Dziwny przypadek papierowe-
go Yody  s. 48 – 52, 29, 9, 82 
- jakie były wasze pierwsze myśli, skojarzenia, refleksje po usłyszeniu fragm. 
- co powiecie o Dwight’cie  -  jaki był sądząc z tego opisu  
 
zapisać na tablicy podzielonej na dwie części       

 
Dwight - pierwszy tekst Dwight - drugi tekst 
 
klasowy pajac, 
głupek, 
beznadziejny frajer, 
nigdy się nie czesze, 
śpi na lekcjach, 
spóźnia się na lekcje, 
przychodzi w brudnym ubraniu, 
nie umie zachować się, 
jest niechlujny, 
drażni innych 
 

 
 
 

 
•  Czytanie fragm. książki Toma Anglebergera Dziwny przypadek papierowego 

Yody  s. 24, s. 52, s. 112-115, ewent. s. 118  
 

           - jakie były wasze pierwsze myśli, skojarzenia, refleksje po usłyszeniu tych fragm. 
           - która z opowiedzianych historii wywarła najmocniejsze wrażenie i dlaczego 

- co powiecie o Dwight’cie i o jego Yodzie – jak wytłumaczyć rady Yody, czy to     
  możliwe żeby papierowa pacynka myślała i mówiła? 

 
             
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 zapisać na tablicy podzielonej w drugiej  części    
 
Dwight - pierwszy tekst (pozory) Dwight - drugi tekst ( prawda) 
 
klasowy pajac,  
głupek,  
beznadziejny frajer,  
nigdy się nie czesze,  
śpi na lekcjach,  
spóźnia się na lekcje,  
przychodzi w brudnym ubraniu,  
nie umie zachować się,  
jest niechlujny,  
drażni innych 
 

 
Jest mistrzem  origami- uzdolnienie plastyczne, kon-
strukcyjne, przestrzenne, 
ma same 6 z matematyki 
swoje mądre rady przekazuje przez pacynkę Yody, 
dobre serce, 
mądry 
wrażliwy, 
uczuciowy, 
empatyczny,  
sprytny, 
bystry, 
życzliwy innym 
bezinteresowny, 
potrafił zainteresować swoją osobą klasę 
 

 
 

• Burza mózgów, dyskusja, rozmowa kierowana 
 
Jak możemy teraz ocenić Dwighta? 
Dlaczego ludzie tak często chowają swoje prawdziwe oblicze? 
Dwight boi się pokazać swoje prawdziwe oblicze ( mądrość, wrażliwość, uczuciowość) 
woli pajacować, odgrywać klasowego głupka. Swoje dobre serce, mądre rady przeka-
zuje przez pacynkę Yody. Jest też mistrzem  origami. 
 
Każdy jest w czymś dobry – to jest jego moc 
Niepewność, lęk przed odrzuceniem, wyśmianiem powoduje, że boimy się ujawnić. 
 
Ocena innego człowieka z reguły obejmuje kilka elementów, jest jednak zawsze ten 
najważniejszy, który w zasadniczym stopniu decyduje o całkowitej ocenie wartości in-
nych. 
Jest również takie szczególne kryterium oceny wartości człowieka, a mianowicie jaki jest 
jego stosunek do innych ludzi ? Ile jest w nim życzliwości i szacunku do drugiego czło-
wieka ?  
Im więcej jest w nim takiej postawy, tym jego wartość oceniana jest wyżej. 
 

Kryterium jakie stosujemy w ocenie wartości innych stanowi 
o wartości nas samych. 

 
• Wyszukiwanie przysłów 

"Nie szata zdobi człowieka" , "Nie sądź książki po okładce", 
 Pozory mylą" , "Nie sądź ludzi po pozorach" , "Ładna miska jeść ci nie da",  

 

"Nie wszyst-
ko złoto co się świeci"! 

Refleksja:  nie oceniaj pochopnie – ty też nie chcesz być pochopnie oceniany 
 

• Uzupełnij swoją tarczę  
- w czym jestem dobra/y, 
- do czego dążę/ kim chcę być  
 



 
ta tarcza jest moim herbem, symbolem tego co we mnie silne i stanowi moja ochro-
nę ( symbol mocy)  

   
• metoda aktywizująca: „Co mi się we mnie podoba – alternatywnie/ lub gdy 

jest więcej czasu  
 
Po dwie osoby siadają obok siebie i każda daje drugiej osobie swoją dłoń do obrysowy-
wania na kartce papieru. Następnie mówi tej drugiej osobie co mu się w sobie podoba 
(cechy zewnętrzne i wewnętrzne), a ta zapisuje to na tej dłoni, po czym odwrotnie – ona 
mówi, a ja to wpisuję na jej dłoń. Powinno być po ok. 5 cech. Po ukończeniu kartki zbiera 
się, miesza i każdy uczestnik wyciąga jedną, po czym wszyscy kolejno głośno je czytają. 
Metoda ta służy wzmocnieniu samoakceptacji i wiary w siebie. 

 
• Propozycja dla nauczycieli bibliotekarzy -  zorganizowanie i przeprowadzenie 

międzyszkolnego konkursu  z książką Toma Anglebergera Dziwny przypadek pa-
pierowego Yody jako inspiracja czytelnictwa. 

    
• prezentacja strony z  origami    
http://www.nudze-sie.pl/zrob-to-sam-origami-yoda/ 
 

Część druga warsztatów  
• Rozdanie kart z Blob tree– drzewo nastrojów –  objaśnienie,  
• wykonanie poleceń:  znajdź siebie, poszukaj przyjaciół – nadaj imiona, określ  
      nastroje wszystkich postaci,  
• wizualizacja: usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy, spokojnie oddychajcie i posłu-

chajcie...(tekst relaksacyjny w załączeniu)  
• swobodna rozmowa: jak się czuliście w trakcie ćwiczeń, jak teraz, w jaki sposób 

się pozbywacie się stresu, napięcia, czy poprzez jakie czynności, czy za pomocą 
przedmiotów albo innych ludzi (dopowiedzenie: powyższe ćwiczenie możecie wy-
konywać ilekroć czujecie się zestresowani, potrzebujecie odprężenia, pozytywnej 
energii)  

• Głośne odczytanie wiersza W. Szymborskiej Możliwości przez jednego z uczestni-
ków (pozostali mają tekst przed sobą)  

• zabawa twórcza „Jestem poetą”: Napisz słowo „Wolę” przy każdej z pierwszych li-
ter swojego imienia i nazwiska (pisanych jedna pod drugą), a następnie napisz co 
wolisz, robić, czuć, myśleć, ale tak, by zaprezentować swoje zalety (przykład na 
tablicy),  

• odczytanie (przez chętnych) swoich wierszy; rozmowa o uczuciach, emocjach (czy 
coś cię zaskoczyło/zdziwiło, czy trudno było znaleźć swoje pozytywne strony ).  

• rozmowa i dyskusja nt: jak budować pozytywne myślenie o sobie  i dostrzec swoje 
zalety.  

• rozmowa na temat filozofii mandali, rozdanie wzorów, wypełnianie wg instrukcji  - 
w tle spokojna relaksująca muzyka  

• swobodna rozmowa o emocjach, jakie towarzyszyły rysowaniu mandali;  

• prezentacja prac - nadawanie tytułów pracom  
• Podsumowanie i ewaluacja zajęć. 

Opieka merytoryczna: Ewa Wawrzyniak 

Koordynator ODN:  Stefania Misiarek 

http://www.nudze-sie.pl/zrob-to-sam-origami-yoda/�

	Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli

