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OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH POWIATOWEJ BIBLIOTEKI 
PEDAGOGICZNEJ W GIŻYCKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

Drodzy Nauczyciele, 
wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej, na rok 2016/2017 biblioteka pedagogiczna 

przygotowała ofertę zajęć edukacyjnych, do skorzystania z której serdecznie zapraszamy. 

 

Proponujemy zajęcia: 

- z zakresu edukacji czytelniczej – kształcenie kompetencji czytelniczych niezbędnych  

do odbioru tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych oraz zainteresowanie 

czytaniem. 

- z  zakresu kształtowania postaw i wychowania do wartości – wprowadzanie uczestników 

zajęć w świat wartości uniwersalnych, jakimi powinny się kierować w życiu, takich jak 

szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, przyjaźń, tolerancja. 

- z zakresu rozwijania kompetencji informacyjnych i komunikacyjnych uczniów. 

Informacje organizacyjne 
 Zajęcia edukacyjne  zaproponowane przez Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną  

w Giżycku są bezpłatne. 

 Zajęcia edukacyjne realizowane są w siedzibie biblioteki: Giżycko, ul. Smętka 5. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych zajęć w placówkach zgłaszających 

zapotrzebowanie. 

 Termin i udział w zajęciach należy uzgodnić telefonicznie lub osobiście, w godz. 

pracy biblioteki: w poniedziałek i piątek od 8.00 – 14.00, wtorek – czwartek  

od 11.00- 17.00. tel.: 87 428 66 63, e-mail: biblioteka@poregizycko.pl 

Oferta zajęć 

Dla  najmłodszych : 
 Cykl zabaw z pierwszą książką. – zajęcia w ramach Akademii Malucha (15 min.)  

 

Dla grup przedszkolnych  

 Bajkowe spotkania z teatrzykiem Kamishibai, z gawędą i zabawą w tle. Barwne 

opowieści przenoszące dzieci w świat fantazji, magicznych i bajkowych historii 

aranżujących wyobraźnię. Ta alternatywna metoda nauki czytania posiada niezliczone 

walory dydaktyczno-wychowawcze. W repertuarze posiadamy bajki :Czerwony 

Kapturek, Groszki, Szukając Marudka, Kotka Milusia, Mój przyjaciel Kemushi, Rower 

Walentyn,, Mała encyklopedia domowych potworów cz.I. Czas trwania zajęć 45-60 

min. 

 Biblioteka pełna tajemnic. Zabawa w poszukiwanie skarbów ukrytych w bibliotece. 

Lekcja biblioteczna prowadzona metodą KLANZY. Czas trwania zajęć 45-60 min. 
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 Spotkania w bibliotecznej BAJKOWNI. Bajkoterapia. zajęcia oparte na tekstach 

B.Ferrero,  I. Boreckiej, M.Molickiej , E.J. Koniecznej, R. J Jędrzejewskiej-Wróbel,  

Z. Staneckiej,  M. Piguemala’a i innych.. Tematyka zajęć do uzgodnienia  

z wychowawcą grupy. Czas trwania zajęć 45-60 min. 

Dla klas 0-III  

 Bajkowe spotkania z teatrzykiem Kamishibai, z gawędą i zabawą w tle . Barwne 

opowieści przenoszące dzieci w świat fantazji, magicznych i bajkowych historii 

aranżujących wyobraźnię. Ta alternatywna metoda nauki czytania posiada niezliczone 

walory dydaktyczno- wychowawcze. W repertuarze posiadamy bajki :Czerwony 

Kapturek, Groszki, Szukając Marudka, Kotka Milusia, Mój przyjaciel Kemushi, Rower 

Walentyny, Mała encyklopedia domowych potworów cz.I.i II.   Czas trwania zajęć 45 

min – 60 min.  

 Lekcje biblioteczne z cyklu: „W dialogu z tekstem literackim”  

Dialog jest podstawowym i najważniejszym sposobem porozumiewania się ludzi. 

Proponowana przez nas metoda , obok kompetencji kulturowych i polonistycznych, 

rozwija również kompetencje społeczne. W metodzie  dialogu z tekstem literackim 

utwór jest jego pełnoprawnym uczestnikiem.  Tematyka zaproponowanych zajęć 

wpisuje się w kierunki polityki oświatowej  i realizację podstawy programowej .  

Czas trwania zajęć 45-90 min. 

 

1. W krainie smoków – B. Ferrero  

      2. Moje- nie moje – L. Bardijewska 

      3. D.O.M.E.K – A. i D. Mizielińscy 

      4. Asiunia  - J. Papuzińska  

 Jak powstaje książka?- lekcja biblioteczna połączona z prezentacją multimedialną. 

(45 min.) 

 Biblioterapia – zajęcia oparte na tekstach B.Ferraro,  I. Boreckiej, M.Molickiej , E.J. 

Koniecznej, R. J Jędrzejewskiej-Wróbel, Z. Staneckiej,  M. Piguemala i innych..   

Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcą klasy, pedagogiem, lub nauczycielem 

zgłaszającym problem. Czas trwania zajęć do uzgodnienia.( od 45min.) 

Dla klas IV – VI 
 Bajkowe spotkania z teatrzykiem Kamishibai, z gawędą i zabawą w tle . Barwne 

opowieści przenoszące dzieci w świat fantazji, magicznych i bajkowych historii 

aranżujących wyobraźnię. Ta alternatywna metoda nauki czytania posiada niezliczone 

walory dydaktyczno- wychowawcze. W repertuarze posiadamy bajki: Trzeba będzie, 

Jabłka pana Peabody’ego, Mała encyklopedia domowych potworów cz.I.i II.    

Czas trwania zajęć 45– 60 min.  

 Lekcje biblioteczne z cyklu: W  dialogu z tekstem literackim.  
Dialog jest podstawowym i najważniejszym sposobem porozumiewania się ludzi. 

Proponowana przez nas metoda , obok kompetencji kulturowych i polonistycznych, 

rozwija również kompetencje społeczne. W metodzie  dialogu z tekstem literackim 

utwór jest jego pełnoprawnym uczestnikiem Czas trwania zajęć 45-60 min. 
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1. Po co w życiu są marzenia? – A. Maleszko,  Magiczne drzewo. Czerwone krzesło 

2. J. Papuzińska - Asiunia (tematyka do uzgodnienia) 

3.  J. Chmielewska – Pamiętnik Blumki (tematyka do uzgodnienia) 

4. Czy należy wybaczać innym? Rzecz o ludzkich cechach słowika na podstawie baśni 

H.Ch. Andersena Słowik (45 min) 

 W poszukiwaniu zagubionej informacji – gra biblioteczna. Czas trwania zajęć 45 min. 

 Co wiem o książce i bibliotece. Lekcja biblioteczna z wykorzystaniem gier i zabaw 

dydaktycznych ( 45 min) 

 Biblioterapia - zajęcia oparte na tekstach B.Ferraro,  I. Boreckiej, M.Molickiej , E.J. 

Koniecznej, R. J Jędrzejewskiej-Wróbel, Z. Staneckiej,  M. Piguemala i innych.. 

Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcą klasy, pedagogiem, lub nauczycielem 

zgłaszającym problem. Czas trwania zajęć  45 – 60 min. 

Dla gimnazjum  

 Lekcje biblioteczne z cyklu: W  dialogu z tekstem literackim. 

Dialog jest podstawowym i najważniejszym sposobem porozumiewania się ludzi. 

Proponowana przez nas metoda , obok kompetencji kulturowych i polonistycznych, 

rozwija również kompetencje społeczne. W metodzie  dialogu z tekstem literackim 

utwór jest jego pełnoprawnym uczestnikiem.  Czas trwania zajęć 45 min. 

1. Po co komu plotka  ?- zajęcia wychowawcze z  wykorzystaniem książki Madonny 

„Jabłka pana Peabodiego”, opowiadania Marka Hłaski „Pierwszy krok w chmurach” 

oraz artykułu Plotka z „Cogito” 

2. Siła motywacji drogą do sukcesu edukacyjnego – zajęcia wychowawcze połączone 

z projekcją filmu.  J. Walkiewicza  Siła możliwości. (45 min.) 

 Przy szabasowych świecach. Wędrówka po meandrach kultury żydowskiej. Lekcja 

 o tolerancji. (45 min.) 

 W poszukiwaniu zaginionej informacji – gra biblioteczna.  Zajęcia  prezentujące 

zasoby i sposób funkcjonowania biblioteki pedagogicznej.  (45 min) 

 Biblioterapia - zajęcia oparte na tekstach B.Ferraro,  I. Boreckiej, M.Molickiej , E.J. 

Koniecznej, R. J Jędrzejewskiej-Wróbel, Z. Staneckiej,  M. Piquemala i innych..   

Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcą klasy, pedagogiem, lub nauczycielem 

zgłaszającym problem lub potrzebę poznawczą. Czas trwania zajęć   

45- do 60 min. 

 Mobilna Biblioteka. Audiobooki i ebooki jako nowe drogi do literatury i edukacji 

Lekcja biblioteczna dla uczniów gimnazjum,(korzystanie z audiobooków, ebooków, 

czytników, księgarni e-booków, wybór legalnych źródeł darmowych e-booków)  

Czas trwania zajęć 45-60 min. 

 

 



4 

 

Dla szkół ponadgimnazjalnych  

 Lekcje biblioteczne  

1. Nie wiem, szukam. Poszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł.  

      (45 min.) 

2.  Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki pedagogicznej.  

     Zwiedzanie biblioteki i prezentacja multimedialna na temat źródeł informacji 

     i ich wykorzystywania.  Zajęcia dla klas maturalnych.  (45 min.) 

 

 Małe, wielkie dzieła sztuki -  ilustrujemy bajki do kamishibai. Działania plastyczne  

z  bajką filozoficzną w tle. Zajęcia oparte na tekstach Michela Piquemala: Jak żyć na 

Ziemi?, Świat mitologii; Bajki filozoficzne. Oferta zajęć dla wychowanków  internatu 

i młodzieży utalentowanej plastycznie. Czas trwania zajęć 45-60 min. 

 

 Mobilna biblioteka – audiobooki i ebooki jako nowe drogi do literatury i edukacji 

Lekcja biblioteczna dla uczniów  liceum  (korzystanie z audiobooków, ebooków, 

czytników, księgarni e-booków, wybór legalnych źródeł darmowych e-booków)  

Czas trwania zajęć 45-60 min. 

 

Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych 
 Propozycje dla nauczycieli 

 

  Udostępnianie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 

(CWPN Academika) 

 Biblioteka Pedagogiczna jako centrum edukacji. Prezentacja nowości 

wydawniczych i innych źródeł informacji oraz ciekawych metod pracy  

z książką.  

 Możliwość organizowania w bibliotece zajęć otwartych  ( dla nauczycieli 

realizujących awans zawodowy)  

 Edukacyjne wieczory filmowe.  Prezentacje filmów edukacyjnych 

 do wykorzystania na zajęciach.  Seanse raz w miesiącu, w każdą pierwszą 

środę miesiąca  od godz. 17.00. 

 Wspieranie działań sieci  dyrektorów i wychowawców. 

 Prowadzenie sieci bibliotekarzy bibliotek szkolnych.  
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Propozycje dla rodziców  
 

 Spotkania w Klubie Czytających Rodzin. Zaproszenie to kierujemy do rodzin  

z małymi lub uczącymi się dziećmi, które lubią obcować z książką, filmem, sztuką.    

Zajęcia prowadzone metodą dialogową z wykorzystaniem literatury 

biblioterapeutycznej, bajek filozoficznych  i innych zaproponowanych przez 

uczestników zajęć. Warunkiem założenia klubu jest zgłoszenie się rodzin.   

 Edukacyjne wieczory filmowe. Prezentacje filmów edukacyjnych do poszerzenia 

umiejętności wychowawczych. Seanse raz w miesiącu, w każdą pierwszą środę 

miesiąca od godz. 17.00.  

Akcje czytelnicze i imprezy okolicznościowe 
 

 Zimowa Akademia – czyli ferie w bibliotece .  

 Tydzień Bibliotek.  

 Noc Bibliotek  

 Narodowe czytanie  

Konkursy  
 

 Booktalking o książkach – konkurs na ciekawą promocję ulubionej książki .. 

Propozycja dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych . Czas trwania 

konkursu określi regulamin, który zostanie rozesłany do szkół. Rozstrzygnięcie 

konkursu podczas Nocy Bibliotek.  

 

Wystawy  
 Wystawy tematyczne związane z obchodami rocznic literackich 

 Prezentacja  nowości bibliotecznych  

 Wystawa plastyczna prac uczniów szkół powiatu giżyckiego, biorących udział w PDT  

 

Spotkania autorskie  
 

 Spotkanie z Wojciechem Kassem – poetą, laureatem wielu nagród literackich 

dyrektorem Muzeum K.I.G. w Praniu. 

 Cztery pory roku. Cykl spotkań z  ciekawymi ludźmi. 


