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Temat zajęć
Bibliotekarz

Temat kompleksowy
Poznajemy zawody

Adresaci zajęć
3-latki, w tym dzieci ze SPE – dzieci niepełnosprawne ruchowo

Etap edukacyjny
wychowanie przedszkolne

Miejsce i czas realizacji zajęć
biblioteka, 15 minut (z możliwością wydłużenia)

Cel ogólny
tworzenie sytuacji edukacyjnych wzbogacających wiedzę dziecka w zakresie pracy
bibliotekarza i roli, jaką pełni biblioteka.

Cele operacyjne
Wiadomości: dziecko wie, jak zachować się w bibliotece; zna zasady kulturalnej
rozmowy i współpracy z osobami dorosłymi; zna zawód bibliotekarza.
Umiejętności: dziecko komunikuje się z dorosłymi; wie, na czym polega praca
bibliotekarza; uważnie słucha; postępuje zgodnie z zasadą właściwego zachowywania
się w miejscu publicznym.
Postawy: dziecko interesuje się książką i słowem pisanym; chętnie poznaje nowe
miejsca i zawody; jest kreatywne.

Środki dydaktyczne
książki, zakładka.

Formy pracy
zespołowa, indywidualna

Metody/techniki pracy
aktywizująca, małych podróżników, cyfrowa, praktyczna (pokaz), słowna (rozmowa,
objaśnienia)/techniki: ekspresja artystyczna.
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Opis przebiegu zajęć
Część wstępna
1. Wprowadzenie do zajęć: dzieci zostają przywitane przez pracownika biblioteki
i zaproszone do czytelni. W czytelni na dziale dziecięcym bibliotekarz opowiada
dzieciom o miejscu, w którym się znalazły, i pracy bibliotekarza.
Część główna
2. Nauka: dzieci w czytelni (dziale dziecięcym) oglądają książeczki z ilustracjami.
Prowadzą swobodną rozmowę z bibliotekarzem. Bibliotekarz zaprasza dzieci
do wypożyczalni. Pokazuje, w jaki sposób można wypożyczyć książkę i wypożycza
bajkę.
Część końcowa
3. Bibliotekarz czyta dzieciom fragment bajki. Dzieci wręczają bibliotekarzowi zakładki
do książek.
Podsumowanie zajęć
Podziękowanie pracownikowi biblioteki za miłe spotkanie. Pożegnanie się.

Komentarz metodyczny
Nauczyciel na bieżąco przekazuje dziecku informację zwrotną poprzez wskazanie,
co dziecko robi dobrze, co i jak wymaga poprawy. Nauczyciel wcześniej wyjaśnia
dzieciom cel wyjścia do biblioteki. Nauczyciel wcześniej przygotowuje z dziećmi
zakładki do książek. W przypadku stymulacji, rozwijania, usprawniania funkcji
psychomotorycznych nauczyciel włącza do zajęć cele terapeutyczne.
Bibliotekarz pokazuje najważniejsze miejsca – czytelnię, wypożyczalnię, wyjaśnia,
na czym polega wypożyczanie i szanowanie książek. Etapy zajęć powiązane są
z kształtowaniem kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia
informacji, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności
uczenia się, kompetencji obywatelskich.
Ogólne wskazania do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową
(szczegółowe wskazania co do dostosowania metod/technik/form/warunków/
organizacji pracy do indywidualnych możliwości dziecka zawarte są w IPET) –
w razie potrzeby: nauczyciel jest w pobliżu dziecka i pomaga w poruszaniu się
w nowym otoczeniu.

