Agnieszka Muszak
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Obornikach

Co to jest wyobraźnia?
Konspekt zajęć bibliotecznych online dla klas I-II szkół podstawowych

Pandemia koronawirusa spowodowała, że w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Obornikach nie odbyło
się wiele zaplanowanych przedsięwzięć. W celu uzupełnienia oferty placówki zaproponowano uczniom młodszych klas
szkół podstawowych udział w zajęciach bibliotecznych online.

Praca na platformie Microsoft Teams. Fot. A. Muszak.

Pierwsze z nich odbyły się 3 czerwca, natomiast kolejne 8 i 15 czerwca. Do ich przeprowadzenia wykorzystano
platformę Microsoft Teams. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach,
a ich tematem była wyobraźnia. Podczas spotkań online uczniowie doskonalili umiejętności słuchania, rozumienia
i wypowiadania się na podany temat. Dyskutowali także o znaczeniu wyobraźni w warsztacie autora i ilustratora
książek. Wiersz Ciaptak, autorstwa Jana Brzechwy, pobudził dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Uczniowie mieli
również możliwość stworzyć prace plastyczne na podstawie przeczytanego tekstu. Rysunki dzieci zostały zaprezentowane w wirtualnej galerii znajdującej się na stronie internetowej Biblioteki.
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem, dlatego już wkrótce nasza filia zaprosi do udziału w tym przedsięwzięciu kolejne klasy.
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Przykładowe prace narysowane przez uczestników zajęć online. Fot. A. Muszak.

Konspekt zajęć bibliotecznych online

Temat: Co to jest wyobraźnia?
Prowadząca: Agnieszka Muszak.
Adresaci: uczniowie klas I-II szkół podstawowych.
Czas trwania: 30 min.
Cele ogólne:
• Pobudzanie kreatywności i wyobraźni twórczej.
• Rozbudzanie aktywności uczniów i zaangażowania podczas zajęć.
Cele szczegółowe:
• Doskonalenie umiejętności słuchania, rozumienia i wypowiadania się na podany temat.
• Dostrzeganie znaczenia wyobraźni w warsztacie autora i ilustratora książek oraz w innych zawodach.
• Przygotowanie pracy plastycznej na podstawie tekstu przeczytanego przez prowadzącą.
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Metoda pracy:
• heureza.
Formy pracy:
• praca z całą klasą,
• praca indywidualna.
Pomoce dydaktyczne:
• aplikacja Microsoft Teams,
• wiersz Ciaptak Jana Brzechwy,
• Jan Brzechwa „Ciaptak” (animacja): https://www.youtube.com/watch?v=6BA7r9XAosw,
• piosenka Fantazja zespołu Fasolki: https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów przez prowadzącą.
2. Pogadanka na temat wyobraźni – czym jest i do czego jest potrzebna.
3. Uczniowie udzielają odpowiedzi na następujące pytania:
•

W jakich zawodach potrzebna jest wyobraźnia?

•

Czy autorowi książek potrzebna jest wyobraźnia?

•

Czy ilustratorowi potrzebna jest wyobraźnia?

4. Prowadząca odczytuje wiersz Ciaptak Jana Brzechwy.
5. Podczas dyskusji uczniowie zastanawiają się jak może wyglądać tytułowy Ciaptak?
6. Każdy uczeń rysuje swojego Ciaptaka (w tle słychać piosenkę Fantazja zespołu Fasolki).
7. Uczniowie prezentują swoje prace.
8. Podsumowanie zajęć i zachęcenie do obejrzenia animacji Ciaptak w serwisie YouTube.
9. Stworzenie wirtualnej galerii prac uczniów na stronie internetowej biblioteki.
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