Formularz zgłoszeniowy
Przykłady dobrych praktyk w edukacji
„Dzielimy się doświadczeniami”
Tytuł/nazwa
projektu/przedsięwzięcia
Nazwa szkoły/placówki
Adres szkoły/placówki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gmina,
powiat,
kod pocztowy,
miasto,
ulica,
telefon,
email,
8. strona internetowa.

Autor projektu/przedsięwzięcia
(imię, nazwisko, stanowisko)

„Na tropie Lassego i Mai” – zabawa z elementami
konkursu organizowana przez bibliotekę szkolną
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława
Staszica w Swarzędzu
Swarzędz
poznański
62-020
Swarzędz
Zamkowa 20
61 817 49 71
sp_jeden@op.pl
www.sp1swarzedz.pl
Izabela Metler-Matuszewska
nauczyciel bibliotekarz

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu,
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy,
cele projektu, czas realizacji...).
Podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych obchodzonego w październiku, jedną
z propozycji był konkurs „Poszukiwacze Zaginionych Tytułów”. Uczniowie w grupach 3-osobowych
poszukiwali w trakcie przerw, rozmieszczonych na terenie szkoły karteczek z tytułami książek.
Następnie musieli na kartę pracy nanieść odszukane tytuły i przypisać im autorów. Konkurs ten
okazał się ogromnym sukcesem. Stąd narodził się pomysł zorganizowania następnego, ale już
bardziej rozbudowanego. Uczniowie, zarówno młodsi, jak i starsi, bardzo chętnie czytają książki
z serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai i to dlatego w oparciu o te książki zdecydowałam się
zorganizować zabawę.
Uczniowie w grudniu za pośrednictwem plakatów zostali poinformowani o planowanym
wydarzeniu. Ilość miejsc została ograniczona do 6 grup 3-osobowych. Chętnych było bardzo dużo,
stąd pod uwagę była brana kolejność zgłoszeń. Ze względu na specyfikę konkursu, był on
skierowany do uczniów klas IV i V. Dzieci miały za zadanie przeczytać określone książki: „Tajemnicę
biblioteki”, „Tajemnicę kina”, „Tajemnicę gazety” i „Tajemnicę mumii”. Konkurs został zaplanowany
na koniec lutego, aby uczniowie zdążyli zapoznać się z wybranymi pozycjami. Dodatkową atrakcją
była możliwość nadania swojej grupie nazwy.
Zabawa odbyła się 24 lutego 2017 roku, w godzinach od 16:30 do 19:30. W czytelni przygotowane
były stoły, a na nich koperty z nazwami grup. W środku uczniowie mieli informacje i materiały
potrzebne do wykonywania zadań. Sama zabawa składała się z kilku części. Pierwszą stanowił test,
zawierający informacje o książkach z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Uczniowie musieli
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go uzupełnić, chcąc przystąpić do następnych zadań. Następnie grupy mogły zacząć kolejne zadania:
Poszukiwania i Tajemnicza Postać. Istotnym był fakt, iż nie miał znaczenia czas wykonywanych
zadań, a ich dokładność. W trakcie realizacji zadań uczniowie zbierali puzzle, które po ułożeniu
przedstawiały okładkę książki znajdującej się w bibliotece.
W Poszukiwaniach należało odnaleźć rozmieszczone na terenie szkoły koperty, w których
umieszczone zostały nazwy i ilustracje 10 przyrządów wykorzystywanych przez Biuro
Detektywistyczne Lassego i Mai m. in.: komputer, rowery, lornetkę. Odszukane kartki należało
nakleić na kartę pracy.
W zadaniu Tajemnicza Postać uczniowie najpierw musieli odszukać ukrytą w jednej z sal osobę,
która miała przekazywać im kolejne zadania do wykonania. Odszukanie tajemniczej Postaci wiązało
się jednak z pewną procedurą. Uczniowie zostali poinformowani, iż należy być bardzo ostrożnym
w kontaktach z Tajemniczą Postacią – m.in. należy pukać, wchodzić dopiero po słowie „proszę” i
nie hałasować. Ze względów logistycznych w piwnicy szkoły ukrytych było dwoje nauczycieli –
Tajemniczych Postaci, każdy z nich miał przypisane po trzy grupy. Uczniowie mieli do wykonania 10
różnych zadań. Niektóre z nich były powiązane z treścią książek, jak np. napisanie krótkiego
streszczenia „Tajemnicy gazety”. Większość z nich jednak miała mieć charakter zadań
wykonywanych przez detektywów. M.in. należało odczytać zaszyfrowane słowo, stworzyć własny
szyfr, odszukać informacje dotyczące Martina Widmarka w Internecie, znaczenie słowa kryptogram
w odpowiednim słowniku lub znaleźć określone książki w bibliotece.
Po wykonaniu zadań u Tajemniczej Postaci kolejnym etapem było zgłoszenie się do biblioteki, gdzie
każda z grup miała do wykonania dwa zadania. Jednym było odszukanie dwóch innych serii
detektywistycznych dla dzieci znajdujących się w bibliotece i naniesienie na kartę pracy informacji:
autor, nazwa serii, imię psiego detektywa. Następnie uczniowie musieli namówić znajdującego się
w bibliotece psiego detektywa (w tym przypadku osobisty pies pani bibliotekarki) na wykonanie
polecenia „siad”. Kiedy w końcu udało im się tego dokonać (nie było to takie łatwe) otrzymali
ostatni element puzzli. W konsekwencji mogli ułożyć okładkę książki i odszukać ją w bibliotece,
w której umieszczona była kartka z bohaterami i informacją, iż oto dotarli do końca zabawy.
Celem „Na Tropie Lassego i Mai” było przede wszystkim zachęcenie uczniów do przeczytania
książek, promocja biblioteki, a także zaangażowanie dzieci we wspólną zabawę, w której istotna
była współpraca zarówno w obrębie własnych, jak i konkurencyjnych grup. Uczniowie
niejednokrotnie podpowiadali sobie, gdzie można znaleźć określone wskazówki. Dzieci były
informowane o tym, iż zabawa ma się odbywać na zasadach fair play, a elementy konkursowe
(zostali wyłonieni zwycięzcy) mają charakter drugorzędny. Główny cel – czyli dobra zabawa – został
osiągnięty. Każda z grup wykonała wszystkie powierzone jej zadania.

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).
Informacja zwrotna od uczniów biorących udział w zabawie była bardzo pozytywna. Już
w następnym tygodniu pojawiły się pytania, kiedy zostanie zorganizowana kolejna tego typu
zabawa. Do zaplanowanej na 12 maja „Na tropie wielkich odkrywców” zgłosiło się ponad 40
uczniów, co niewątpliwie dowodzi, iż istnieje zapotrzebowanie na tego typu zabawy. Ważne jest to,
iż chęć uczestnictwa w działaniach organizowanych przez bibliotekę deklarują również osoby, które
wcześniej w nich nie brały udziału. Biblioteka coraz częściej utożsamiana jest z ciekawym miejscem.
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3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

rozwiązań

Organizacja zabawy nie wiąże się z kosztami. Wymaga jednak przygotowania dużej ilości materiałów
– wydrukowanie zadań, gazetek, kart pracy dla uczniów i nauczycieli. Należy również poświęcić czas
po godzinach pracy, gdyż przeprowadzenie tego typu zabawy w trakcie zajęć lekcyjnych byłoby
niemożliwe. W „Na tropie Lassego i Mai” było zaangażowanych czworo nauczycieli. Jedna osoba
musiała być obecna w bibliotece – duża część zadań rozwiązywana była mi.in. za pośrednictwem
komputerów, dostępnych w bibliotece słowników, czy też księgozbioru. Dwoje nauczycieli
przebywało w salach piwnicznych jako Tajemnicze Postacie wydające zadania. Jeden nauczyciel
kontrolował sytuację na korytarzach. W bibliotece obecny był również pies tzw. Psi detektyw –
wzbudzający w uczniach bardzo pozytywne emocje. Zadania jednak mogą być modyfikowane,
chociażby w zależności od warunków jakimi dysponuje szkoła.
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi,
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).
Link do strony, na której krótko opisywane są działania podejmowane przez bibliotekę http://sp1swarzedz.pl/aktualnosci/biblioteka/
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych
materiałów na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
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