
 

 

Oferta zajęć edukacyjnych 

 Powiatowej Biblioteki  Pedagogicznej w Giżycku                                                               

na rok szkolny 2022/2023. 

 

Drodzy Nauczyciele,  

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty edukacyjnej naszej Biblioteki na rok 
szkolny 2022/2023.  
 
Placówka nasza, poprzez różnorodne, autorskie zajęcia z uczniami promuje i upowszechnia 
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, przygotowuje do świadomego i aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym, pobudza ciekawość świata, podejmuje tematy 
wychowawcze i edukacyjne. Przygotowane przez nas zajęcia  w większości przypadków mają 
charakter interdyscyplinarny. Zapewniają dzieciom i  młodzieży możliwość wspólnej zabawy   
i nauki, przygotowują do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz kształtują szereg 
ważnych kompetencji. 
Przygotowana oferta zajęć jest zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego               
i kierunkami polityki oświatowej. Uwzględniono w niej potrzeby szkół i placówek                 
oraz następujące priorytety MEN: 

- wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji, 

- działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej                
oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. 

Informacje organizacyjne 

 Zajęcia prowadzone przez pracowników PBP są bezpłatne.  

  Realizowane są w siedzibie biblioteki: Giżycko, ul. Smętka 5. 

 Istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych zajęć w placówkach,                           
po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem. 

 Nauczyciele  korzystający z zajęć edukacyjnych powinni być   aktywnymi czytelnikami  

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.  

 O terminie realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zajęć powinien być 
uzgodniony z pracownikiem biblioteki. Zgłoszenie może odbywać się osobiście, 
telefonicznie  - 87428 66 63 lub drogą mailową: e-mail: biblioteka@poregizycko.pl 

 Biblioteka może przygotować zajęcia na tematy nie ujęte w ofercie. Zachęcamy 
nauczycieli do organizowania wspólnych imprez w naszej bibliotece związane               
z książką i czytelnictwem.  

mailto:biblioteka@poregizycko.pl


 

Przedszkole 

Lp. Nazwa cyklu zajęć. Tematy 

1. Zaciekawić książką i  czytaniem.  
 

1.Pogotowie literackie.   
2.Skarby w bibliotece.  
3.Odkrywamy tajemnice latających 
książek.  
4.Jak powstaje książka?  
 

2. „Zabajkować”  świat. 1.W świecie krasnoludków M.    
Konopnickiej. 
2.Z  bajką i legendą za pan brat –  
(Odkrywamy na nowo znane i 
lubiane opowieści. ) 
3. Dobre maniery Pawła i Gawła.  
 

3.  Co mieszka w moim sercu? 1.Przestańmy się kłócić – 
porozumienie bez przemocy. 
2.Strach ma wielkie oczy. 
3.Supermoce czyli nasze talenty. 
4. Oswajam swoje emocje. 
 

4. Spotkania z nauką. 1.Magia na talerzu. 
2.Ruchome piaski. 
3.W świetle lamy naftowej. 
 

5. Porozmawiajmy o wartościach. 1.Nie mów drugiemu co tobie 
niemiłe. 
2.Najprościej jest być sobą. 
3.Ja i moja rodzina. 

 

6. Teatrzyk Kamishibai. 
 

1.Ogród dobrych słów – o potrzebie 
dbania o właściwe słownictwo. 
2.Groszki – tematyka przyrodnicza, 
cykl reprodukcji roślin. 
3.Trzy gwiazdki szczęścia – 
tematyka bożonarodzeniowa(nie 
tylko prezenty materialne są 
ważne) 
4. Szukając  Marudka – przyjaźń, 
odpowiedzialność . 
 

7.  Zajęcia okolicznościowe.  1.Tematy zgodne z kalendarzem 
rocznic i świąt nietypowych. 
2.Ferie w bibliotece. 



3.Czytanie w altanie. 
4.Noc Bibliotek.(październik) 
5. Tydzień bibliotek.(maj) 
6.Świąteczne spotkanie przy 
kominku. (grudzień) 
7.Manufaktura św. Mikołaja. 
(grudzień) 
 

 

Zajęcia prowadzone są zawsze z wykorzystaniem tekstu literackiego i różnych narzędzi        

np. kamishibai, grafoskop, środki audiowizualne. Stosowane są aktywne formy i metody 

pracy z ksiązką, pedagogika zabawy. Prezentowana literatura to wartościowe treści i nowości  

godne polecenia.  Realizujemy też tematy na indywidualne zamówienie nauczyciela, 

wychowawcy zgodne z planem pracy danej placówki. 

Ponadto biblioteka zaprasza do Klubu czytających rodzin „Czyta-My”.  Spotkania odbywać się  

będą co dwa tygodnie w środy w godz. 15.30-16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa 

Lp. Nazwa cyklu zajęć. Tematy 

1. Zaciekawić książką i czytaniem. 1.Pogotowie literackie.   
2.Skarby w bibliotece.  
3.Odkrywamy tajemnice latających 
książek.  
4.Jak powstaje książka?  
5.Zabawy słowem. 
6. Gra literacka z książką  „Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai”. 
 

2.  „Zabajkować”  świat. 1.W świecie krasnoludków M.    
Konopnickiej. 
2.Z  bajką za pan brat – ( Odkrywamy 
na nowo znane i lubiane bajki ). 
3. Dobre maniery Pawła i Gawła.  
 

4. Spotkania z nauką. 1.W świetle lampy naftowej. 
2.Odkrywanie przeszłości: 
a)średniowieczny skryba 
b)średniowieczne witraże.(bliżej 
sztuki – witraże) 
c)od papirusu do papieru – warsztaty 
czerpania papieru. 
 

5. Porozmawiajmy o wartościach.  1.Wyspa wolności – czy istnieje? 
2.Ja i moja rodzina. 
3.Patriota? A kto to taki?  
 

6.  Edukacja emocjonalna. 1.Czy ta przyjaźń jest okej? 
2.Powiedz STOP fikcji w Internecie. 
3.Powiedz STOP presji rówieśników. 
4. Powiedz STOP podstępnym 
uzależnieniom. 
5. Życie składa się ze szczegółów – 
akademia dobrego zachowania. 
 

7. Teatrzyk  Kamishibai. 
 

1.Trzeba będzie – problemy 
współczesnego świata. 
2. Jabłka pana Peabodi´ego – plotka, 
czym jest i jakie skutki niesie. 
3. Szklany człowiek – słowa też ranią. 
 
 

8. Zajęcia okolicznościowe. 1.Tematy zgodne z kalendarzem 
rocznic i świąt nietypowych. 



2.Ferie w bibliotece. 
3.Czytanie w altanie.(maj-wrzesień) 
4.Noc Bibliotek.(październik) 
5. Tydzień bibliotek.(maj) 
6.Świąteczne spotkanie przy 
kominku. (grudzień) 
7.Manufaktura św. Mikołaja. 
(grudzień) 
  

9.  Biblioteka otwiera drzwi, do wiedzy wejść 
musisz sam – zajęcia dla klas VI-VIII. 
 

1.Biblioteka kluczem do informacji. 
2.Wolne lektury na wyciągnięcie ręki. 
3.Jak pogodzić prawa autora i 
czytelnika. 
4. Detektyw na tropie czyli krytyczne 
podejście do informacji. 
5.I ty możesz zostać poetą. 
6.Czarodzieje mogą wszystko – 
spełniam swoje marzenia. 
7.Fake news – jak rozpoznać? 
 

 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tekstu literackiego i różnych narzędzi                      

np. kamishibai, grafoskop, karty dialogowe, środki audiowizualne. Stosowane są aktywne 

formy, pedagogika zabawy. Prezentowana literatura to wartościowe treści i nowości  godne 

polecenia. Realizujemy też tematy na indywidualne zamówienie nauczyciela, wychowawcy 

zgodne   z planem pracy danej placówki.  

W  bibliotece działa sieć nauczycieli bibliotekarzy.  W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

odbywa się spotkanie w godz. 13-14, w czytelni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła ponadpodstawowa 

Lp. Nazwa cyklu. Tematy 

1. „W bibliotece znajdziesz wszystko, czego 
chcesz, starą prawdę, mądry wiersz”   

1.Lektury na wyciągnięcie ręki. 
2.Porozmawiajmy o prawach autorskich. 
3.Biblioteka kluczem do informacji. 
4. Wyszukiwanie informacji w 
bibliotecznych katalogach online oraz 
zasobach bibliotek cyfrowych. 
5.Detektyw na tropie czyli krytyczne 
podejście do informacji. 
6. I ty możesz zostać poetą. 

2. Z czym się mierzę? 1.Szklany człowiek- słowa też ranią. 
2.Gdy rozum śpi budzą się upiory – 
kontrolujemy emocje. 
3.Odwaga to trudna sprawa. 
4. Trzeba będzie – problemy 
współczesnego świata. 
5.Samotność niejedno ma imię.  
6.Doceń to, co masz.  

3. Zajęcia okolicznościowe. 1.Tematy zgodne z kalendarzem rocznic   
i świąt nietypowych. 
2.Czytanie w altanie.(maj-wrzesień) 
3.Noc Bibliotek.(październik) 
4. Tydzień bibliotek.(maj) 
5.Świąteczne spotkanie przy kominku. 
(grudzień) 
6.Manufaktura św. Mikołaja. (grudzień) 

 

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tekstu literackiego i różnych narzędzi                      

np. kamishibai, karty dialogowe, środki audiowizualne. Stosowane są aktywne formy, 

pedagogika zabawy. Prezentowana literatura to wartościowe treści i nowości  godne 

polecenia. Realizujemy też tematy na indywidualne zamówienie zgodne z planem pracy 

danej placówki.  Ponadto biblioteka zaprasza na ciekawe wydarzenia np.: 

-  III Niepodległościowe Dyktando Ortograficzne o Złote Pióro Starosty. (listopad) 

- Teatr Waszkielewicza  „Scena Słowa”  spektakl  pt. „ Droga” wg Lao-Tsy. (listopad) 

- Czytanie w altanie. (maj-wrzesień) 

- Świąteczne spotkanie przy kominku.(grudzień) 

 W bibliotece działa sieć nauczycieli bibliotekarzy.  W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

odbywa się spotkanie w godz. 13-14, w czytelni Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. 

 


