
   SCENARIUSZ PASOWANIA NA CZYTELNIKA UCZNIÓW KLASY  I 
 
     Cel główny: 

• przygotowanie dzieci do roli samodzielnego czytelnika  biblioteki, 
• budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do czytania i wypożyczania 

książek 
1. Powitanie 
      Nasza dzisiejsza lekcja odbędzie się w bibliotece.  
      Dowiemy się, co to jest za miejsce? 
      W jakim celu tu przychodzimy. A potem nastąpi pasowanie na czytelnika. 
      Rozmowa z uczniami 

• Czy macie w domu biblioteczki? 
• Jakie gromadzicie książeczki? 
• Jak są poustawiane wasze książeczki? 
• Czy pamiętacie jakieś tytuły? 
• W jaki sposób trafiły do was książki 
• Gdzie się kupuje książki? 
• Jaka jest różnica między księgarnią a biblioteką? 

 
2. Wypo życzalnia i czytelnia 

• Co to jest za miejsce?  
• W jakim celu tu przychodzimy? 

           Biblioteka jest to miejsce, które się składa z czytelni i wypożyczalni. 
           Są różne biblioteki; szkolne, publiczne szpitalne 

• Co to jest wypożyczalnia? 
           Wypożyczalnia jest to miejsce w którym wypożyczamy książki, opowiadamy o   
            przeczytanych, bierzemy książki do domu. 

• Co to jest czytelnia? 
           Czytelnia to miejsce, w której oglądamy i czytamy czasopisma, 
            Przeglądamy książki, których nie możemy wziąć do domu, korzystamy z  
            różnych encyklopedii. U nas jest wypożyczalnia i czytelnia 
 
3. Zbiory gromadzone w bibliotece? 

• Prezentacja bajek, słowników, atlasów, czasopism, opowiadań, encyklopedii. 
• Zagadki w książkach 

           Uczniowie czytają zagadki, na które muszą odpowiedzieć 
•  Karta książki( autor, tytuł, nr książki, znak klasyfikacji) 

4.  Prawa i obowi ązki czytelnika 
• każdy może być czytelnikiem biblioteki 
• jednorazowo możemy wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni 
• nauczyciel czyta regulamin  
• obowiązek szanowania książki 

5 . Zasady post ępowania z ksi ążką: 
• rozdanie tekstu „ Prośba książki” i czytanie przez uczniów 

      Książka prosi: 
1. Myj ręce przed czytaniem 
2. Nie zaginaj rogów kartek – używaj zakładek 
3. Nie śliń palców przy odwracaniu kartek 
4. Nie zwijaj książki w rulon 
5. Nie pisz i nie rysuj w książce 



6. Nie czytaj leżąc 
7. Nie czytaj przy słabym świetle 
8. Przy czytaniu zachowaj właściwą postawę 

 
Nauka krótkiego wierszyka: 
 
   Nie rysujcie na okładkach czy lato czy zima, 
   Dwa tygodnie ka żdą ksi ążkę w domu mo żna trzyma ć 
 
6. Zachowanie si ę w bibliotece: 
-    zachować ciszę 
-    czekać w kolejności 
- zwracane książki kłaść na biurko 
- rozmawiać przyciszonym głosem 
- nie biegać 
- dać  książkę do zapisania przy wypożyczeniu 
7 Uczennice z klasy czwartej, pi ątej przedstawiaj ą krótk ą inscenizacj ę 
8. Ślubowanie 
 

My uczniowie pierwszej klasy 
 uroczy ście przyrzekamy 
że będziemy ksi ążki kocha ć, 
krzywdy zrobi ć im nie damy, 
i wskazówek i rad ksi ążek 
będziemy słucha ć z uwagą. 
Obowi ązki czytelnika 
traktowa ć z wielk ą powag ą! 
- Przyrzekamy 

 
    9.  Pasowanie na czytelnika 

     Pani bibliotekarka pasuje każdego ucznia na czytelnika naszej biblioteki 
- Pasuję cię na czytelnika naszej biblioteki 

        10. Zapisanie do biblioteki 
    Założenie karty czytelnika i wypożyczanie książek 

   12. Wykonanie w domu ilustracji do przeczytanej ksi ążki.  
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