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1. Temat zajęć:  

Tajemnice biblioteki – labirynt biblioteczny 

 

2. Cele zajęć:  

- wzrost motywacji uczniów do nauki i czytania,  
- zachęta do czytania 
- zachęta do korzystania z różnych źródeł informacji 
 

3. Poziom edukacyjny: 

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych 

4. Czas trwania zajęć: 
90 minut 
 
5. Zakładane kompetencje uczniów: 

- definiuje bibliotekę jako instytucję 

- zna zadania biblioteki i  bibliotekarza 

- zna zasady pracy zespołowej 

- orientuje się w przestrzeni bibliotecznej (umiejętność odszukania zbiorów w magazynie oraz 
czytelni) 
- uczeń ze zrozumieniem odczytuje polecenia, rozwiązuje zagadki związane z biblioteką oraz z 

miastem Wrocławiem 

 

6. Środki dydaktyczne: 
- kartki z poleceniami, 
- zagadki do rozwiązania, 
- stanowiska komputerowe z podłączeniem do internetu, 
- przywieszki z logo grupy 
- puzzle z obrazkiem do ułożenia (Załącznik 1) + koperty na puzzle 
- kartki, kleje, nagrody 
 

7. Metody i formy pracy: 
Forma gry bibliotecznej, rozmowa kierowana, praca zespołowa w grupach, nauka przez zabawę - 

rozwiązywanie zagadek w pomieszczeniach bibliotecznych, ćwiczenia interaktywne w LearningApps 

 

8. Etap przygotowawczy: 
- wstępny wykaz co należy przygotować do gry bibliotecznej (Załącznik 2) 
- rozpisana kolejność zadań w grupach (Załącznik 3) 
 
9. Przebieg zajęć 

Faza wprowadzająca 

SALA KONFERENCYJNA (czas trwania 6 minut) 



Przywitanie zebranych i podanie celów zajęć, zasad gry bibliotecznej. Podział dzieci na grupy 

(maksymalnie 5 grup 3-4 osobowych). Każde dziecko otrzymuje przywieszkę identyfikującą go z daną 

grupą. Dodatkowo każda grupa otrzymuje kopertę z logo grupy, do której zbiera elementy układanki.  

 

Faza realizacyjna 

I etap gry: MAGAZYN (czas trwania: 20 minut) 

W celu ułatwienia dzieciom w dotarciu do zagadek należy przygotować: 

 Kierunkowskazy (KSIĄŻKI, CZASOPISMA), 

 logo grupy naklejone na odpowiednim regale z książkami 

 do poszukiwanej książki włożyć małe logo grupy 

 zagadki do książek i czasopism powkładać zgodnie z poleceniami   

 

1. Wspólne przejście z dziećmi do Magazynu.  

Na początku ogólne zapoznanie z wyglądem pomieszczenia, ze sposobem rozmieszczenia 

księgozbioru, z pracą magazyniera, z zasadami realizacji zamówień itp. 

 

2. Rozdanie każdej z grup poleceń do wykonania. 

 

Zadanie 1 – Zagadki w książkach  
Każda grupa odszukuje odpowiednią książkę, w której znajduje się zagadka do rozwiązania. Z 

prawidłowym rozwiązaniem zgłasza się do bibliotekarza. Za udzieloną prawidłową odpowiedź, 

otrzymuje 1 element układanki. 

 
Polecenia: 

Odszukajcie książkę o numerze  201565  pod tytułem „Kwadratowy zawrót głowy”. W środku 

znajdziecie przygotowaną zagadkę. 

Odszukajcie książkę o numerze 206214 pod tytułem „Baśnie Dolnego Śląska”. W środku 

znajdziecie przygotowaną zagadkę. 

 Odszukajcie książkę o numerze  194107  pod tytułem „Dziecko reklamy”. W środku 

znajdziecie przygotowaną zagadkę. 

Odszukajcie książkę o numerze 195549 pod tytułem „Dolny Śląsk - zabytki”. W środku 

znajdziecie przygotowaną zagadkę. 

 Odszukajcie książkę o numerze  200450  pod tytułem „Czytanie nie jest trudne!”. W środku 

znajdziecie przygotowaną zagadkę. 

 



 

Włożone zagadki to:  

Oto zagadka książkowa! 
Dziesięć liter ma to słowo, 

a na końcu jest w nim „teka”. 
Książka tam na Ciebie czeka, 

coraz inna, coraz nowa. 
 

Odpowiedź: biblioteka 

Chodź nie ma zamka ani kluczyka, 
Często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, 
Wierszyków, bajek i opowieści. 

Odpowiedź: książka 

Najpierw człowiek mnie wymyślił, 
Potem drukarz wydrukował. 
No a tutaj po mnie przyszli,  
By dla dzieci mnie kupować. 

Odpowiedź: księgarnia 

Kto ma na półkach 
książek bez liku, 
i dba o książki, 
i czytelników. 

 

Odpowiedź: bibliotekarz 
 

Każda książka, żeby była rozpoznana 
Musi być podpisana. 

Jak nazywają się słowa, 
W których się cała książka chowa? 

 
Odpowiedź: tytuł 

 
 

Zadanie 2 – Czasopisma – rozwiązywanie krzyżówki  

Każda grupa odszukuje odpowiednie czasopismo, w którym znajduje się krzyżówka do rozwiązania. Z 

prawidłową odpowiedzią zgłasza się do bibliotekarza, gdzie otrzymuje kolejny element układanki.   

Polecenia: 

 Odszukajcie na półce czasopismo o tytule Ekonatura za rok 2014 i rozwiążcie ukrytą w nim 

krzyżówkę. Powodzenia  



 Odszukajcie na półce czasopismo o tytule Kino za rok 2012 i rozwiążcie ukrytą w nim 

krzyżówkę. Powodzenia  

 Odszukajcie na półce czasopismo o tytule Poznaj Świat za rok 2012 i rozwiążcie ukrytą w nim 

krzyżówkę. Powodzenia  

 Odszukajcie na półce czasopismo o tytule Aura za rok 2011 i rozwiążcie ukrytą w nim 

krzyżówkę. Powodzenia  

 Odszukajcie na półce czasopismo o tytule  Czuwaj za rok 2010-2011 i rozwiążcie ukrytą w nim 

krzyżówkę. Powodzenia  

 

Wykorzystane krzyżówki: 

 

 



 
 

3. Na etapie MAGAZYNU – każda grupa otrzymuje 2 elementy puzzli. 

 

  

II etap gry: CZYTELNIA (czas trwania 32 minuty) 

W celu ułatwienia dzieciom w dotarciu do zagadek należy przygotować: 

 Kierunkowskazy z odpowiednią nazwą działu 

 Małe logo grupy naklejone na odpowiedniej półce z czasopismem 

 Małe logo naklejone na odpowiednim pudełku z płytą 

 

4. Wspólne przejście z dziećmi do Czytelni. 

Krótkie wprowadzenie na temat funkcjonowania Czytelni, zasad rozmieszczenia księgozbioru, 

podanie cech charakterystycznych dla książek znajdujących się w Czytelni, wskazanie kącika z 

Czasopismami bieżącymi oraz z dokumentami elektronicznymi. 

  

5. Rozdanie poleceń do wykonania: 

 

Zadanie 1 – rozsypanka w czasopismach w Czytelni 
Każda grupa układa rozsypankę wyrazową, odnalezioną w czasopiśmie i nakleja ją na kartce. Z 

prawidłowo rozwiązanym zadaniem zgłasza się do bibliotekarza po odbiór puzzla. 

 

Polecenia: 

Znajdźcie kącik z czasopismami. Odszukajcie tytuł „Sygnał”. Zajrzyjcie do środka, gdzie czeka na 

Was rozsypanka wyrazowa.  

Znajdźcie kącik z czasopismami. Odszukajcie tytuł „Poznaj swój kraj”. Zajrzyjcie do środka, 

gdzie czeka na Was rozsypanka wyrazowa. 



 Znajdźcie kącik z czasopismami. Odszukajcie tytuł ”IT w Edukacji”. Zajrzyjcie do środka, gdzie 
czeka na Was rozsypanka wyrazowa.  

Znajdźcie kącik z czasopismami. Odszukajcie tytuł „Przed Szkołą”. Zajrzyjcie do środka, gdzie 

czeka na Was rozsypanka wyrazowa.  

 Znajdźcie kącik z czasopismami. Odszukajcie tytuł „Forum Logopedy”. Zajrzyjcie do środka, 

gdzie czeka na Was rozsypanka wyrazowa.  

 

Wykorzystane rozsypanki wyrazowe: 

 Wrocławskie  Centrum  Twórczości   Dziecka  to  instytucja  dla   dzieci, które  lubią  śpiewać, 
tańczyć  i  występować  na  scenie.  

 Ogród   zoologiczny  we  Wrocławiu   jest najstarszy  w  Polsce  i   największy  pod względem  
liczby zamieszkujących   go  zwierząt.  

 Ogród Japoński położony jest na terenie jednego z największych parków Wrocławia – PARKU 
SZCZYTNICKIEGO. 

 Ogród Botaniczny nazywany jest oazą piękna i spokoju w sercu   miasta  Wrocławia. 

 Fontanna multimedialna we Wrocławiu to największa fontanna w Polsce i jedna z 
największych w Europie. 

Zadanie 2 – książka nienależąca do księgozbioru 

Zadaniem każdej grupy jest odszukanie w odpowiednim dziale książki nienależącej do księgozbioru 

Biblioteki. Z odnalezioną książką zgłaszają się do bibliotekarza, gdzie otrzymują kolejny element 

układanki. 

Polecenia: 

Odszukajcie dział o numerze 110 - Zdrowie dzieci i młodzieży. W ciągu książek  odnajdźcie tą, 

która nie należy do biblioteki. 

Odszukajcie dział o numerze 41 – Edukacja wczesnoszkolna. W ciągu książek  odnajdźcie tą, 

która nie należy do biblioteki. 

 Odszukajcie dział o numerze 20.4 – Psychologia społeczna. W ciągu książek  odnajdźcie tą, która 

nie należy do biblioteki. 

Odszukajcie dział o numerze 79 – Nauki przyrodnicze. W ciągu książek  odnajdźcie tą, która nie 

należy do biblioteki. 

 Odszukajcie dział o numerze 26 – Nauki społeczne. W ciągu książek  odnajdźcie tą, która nie 

należy do biblioteki. 

 



Książki do zadania przyniesione z prywatnej biblioteczki. (Przygotować 5 książek). 

 

Zadanie 3 – Dokumenty elektroniczne - zagadka z lusterkiem (odczytanie słowa w 
lustrzanym odbiciu) 
 
Każda grupa odszukuje odpowiednie pudełko z płytą, w którym znajduje się zagadka. Za pomocą 

lusterka odczytuje zaszyfrowane słowo. Z prawidłową odpowiedzią zgłasza się do bibliotekarza, gdzie 

otrzymuje kolejny element układanki.  

Polecenia: 

Odszukajcie kącik z dokumentami elektronicznymi. W dziale Godziny wychowawcze 

odnajdźcie film o nr Vd 574 pod tytułem „Segregujemy śmieci”. W środku znajdziecie zagadkę, którą 

rozwiążcie przy pomocy lusterka.  

 Odszukajcie kącik z dokumentami elektronicznymi. W dziale Edukacja wczesnoszkolna 

odnajdźcie program na płycie o nr DE-618 pod tytułem „Pamięć i koncentracja”. W środku 

znajdziecie zagadkę, którą rozwiążcie przy pomocy lusterka.  

 Odszukajcie kącik z dokumentami elektronicznymi. W dziale Encyklopedie ogólne odnajdźcie 

dokument na płycie o nr DE-230 pod tytułem „Encyklopedia PWN w trzech tomach”. W środku 

znajdziecie zagadkę, którą rozwiążcie przy pomocy lusterka.  

 Odszukajcie kącik z dokumentami elektronicznymi. W dziale Języki obce odnajdźcie kurs na 

płycie o nr DE-277 pod tytułem „Angielski - praca za granicą”. W środku znajdziecie zagadkę, którą 

rozwiążcie przy pomocy lusterka.  

 Odszukajcie kącik z dokumentami elektronicznymi. W dziale Geografia odnajdźcie dokument na 

płycie o nr DE-214 pod tytułem „Atlas świata PWN”. W środku znajdziecie zagadkę, którą rozwiążcie 

przy pomocy lusterka.  

 

Wykorzystane zagadki:  

 Jaś i Małgosia to wrocławskie KAMIENICE (słowo do odczytania). 

 Imię legendarnego założyciela Wrocławia to WRATYSŁAW (słowo do odczytania). 

 Ogród JAPOŃSKI (słowo do odczytania) to część Parku Szczytnickiego. 

 Niezwykłe wrocławskie muzeum z jednym obrazem to PANORAMA (słowo do odczytania) 

Racławicka. 

 Wrocławski teatr dla dzieci to Teatr LALEK (słowo do odczytania). 

6. Na etapie CZYTELNI – każda grupa otrzymuje 3 elementy układanki. 

 

III etap gry: PARTER- Sala komputerowa nr 9 (17 minut) 



6. Wspólne przejście z dziećmi na parter do Sali komputerowej. Krótkie wprowadzenie gdzie się 

znajdują, przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujące w Sali. 
 

7. Rozdanie poleceń dla każdej grupy: 
 

Każda grupa ma odszukać odpowiedni numer komputera, gdzie czeka na nich zadanie w programie 

LearningApps. Zadanie polega na połączeniu zdjęcia krasnala z odpowiednią jego nazwą. Za 

prawidłowe wykonanie zadania, grupa otrzymuje 6 ostatni element układanki. 

 

Polecenia: 

Usiądźcie przy komputerze nr 9 i rozwiążcie przygotowane zadanie. 

Usiądźcie przy komputerze nr 12 i rozwiążcie przygotowane zadanie. 

 Usiądźcie przy komputerze nr 3 i rozwiążcie przygotowane zadanie.  

Usiądźcie przy komputerze nr 14 i rozwiążcie przygotowane zadanie.  

  Usiądźcie przy komputerze nr 6 i rozwiążcie przygotowane zadanie.  

8. Na etapie PARTERU – każda grupa otrzymuje 1 element  układanki. 

 

 

Faza podsumowująca 

SALA KONFERENCYJNA (czas trwania 15 minut) 

Po rozwiązaniu ostatniego zadania, dzieci przechodzą do Sali Konferencyjnej, gdzie układają elementy 

układanki. Ułożone puzzle wyklejają na przygotowanych kartkach.  

Na zakończenie następuje podziękowanie za wspólną zabawę oraz wręczenie każdemu dziecku 

nagród w postaci zakładki do książki (Załącznik nr 4) oraz lizaka. 

 

  



 

 

 



Do przygotowania: 

 

1. Kartki z poleceniami 

2. Puzzle + koperty (Obrazek z Panem Kleksem) 

3. Przywieszki na szyję dla każdego członka grupy 

4. Pudełka do ułożenia poleceń dla poszczególnych grup na każdym poziomie (4 

pudełka) 

+  koszulki z pociętymi odpowiednimi puzzlami na każdym poziomie 

5. Strzałki w magazynie (2 kolory, napis: Książki i  Czasopisma) 

6. Zagadki włożyć do książek + zakładki z logo grupy (magazyn) 

7. Włożyć do czasopism krzyżówki + długopisy 

8. Napis na regale: Dokumenty elektroniczne (czytelnia) 

9. Zagadki do pudełek z płytami + lusterka (czytelnia) 

10. Rozsypanka wyrazowa do czasopism + czyste kartki do przyklejenia odpowiedzi + 

kleje (czytelnia) 

11. Strzałki w Czytelni z inf. o kierunku dojścia do działów + książki nienalężące do 

księgozbioru biblioteki 

12. Sala nr 9 – przy każdym komputerze kartki z hasłami i loginami do programu 

LearningApps 

13. Sala konferencyjna – Kartki + klej do wyklejania obrazka ułożonego z puzzli 

Przygotowanie nagród: zakładki do książek, lizaki lub inne nagrody 

 



Kolejność zadań w grupach 

 

MAGAZYN – 2 zadania 

 Misie: książki – zagadki (Zad. 1) ; czasopisma – krzyżówka (Zad. 2) 

 Jeżyki: czasopisma – krzyżówka (Zad. 1) ; książki – zagadki (Zad. 2) 

 Pieski: książki – zagadki (Zad. 1) ; czasopisma – krzyżówka (Zad. 2) 

 Biedronki: czasopisma – krzyżówka (Zad. 1) ; książki – zagadki (Zad. 2) 

 Żabki: książki – zagadki (Zad. 1) ; czasopisma – krzyżówka (Zad. 2) 

 

CZYTELNIA – 3 zadania 

 Misie: czasopisma – rozsypanka (Zad. 1) ; działy – książka spoza bibliot. (Zad. 2) ; 

płyty – lusterko (Zad. 3) 

 Jeżyki: działy – książka spoza bibliot. (Zad. 1) ; płyty – lusterko (Zad. 2); 

czasopisma – rozsypanka (Zad. 3) 

 Pieski: płyty - lusterko (Zad. 1) ; czasopisma – rozsypanka (Zad. 2) ; działy – 

książka spoza bibliot. (Zad. 3) 

 Biedronki: działy – książka spoza bibliot. (Zad. 1) ; czasopisma – rozsypanka  (Zad. 2) 

płyty – lusterko (Zad. 3) 

 Żabki: czasopisma – rozsypanka (Zad. 1) ; płyty – lusterko (Zad. 2) ; działy – 

książka spoza bibliot. (Zad. 3) 

 

SALA 9 – 1 zadanie 

 

Każda grupa ma przydzielony swój numer komputera. 

 

 

SALA KONFERENCYJNA (003) 

 

Każda grupa wykleja ułożone elementy puzzli. Rozdanie nagród. 
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