Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku
zaprasza
na bezpłatne zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022
1. Informacje organizacyjne
 Zajęcia prowadzone przez nauczycieli bibliotekarzy realizowane są w siedzibie biblioteki Giżycko, ul, Smętka 5.
 Istnieje też możliwość przeprowadzenia zajęć w placówce (przedszkolu, szkole).
 Szczegóły dotyczące przeprowadzenia zajęć nauczyciel ustala z biblioteką co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami.
 Zastrzegamy sobie prawo przełożenia terminu zajęć z przyczyn niezależnych.
 W przypadku odwołania zajęć przez nauczyciela konieczne jest powiadomienie bibliotekarza co najmniej na dzień przed zajęciami.
 Nauczyciele korzystający z zajęć edukacyjnych są aktywnymi czytelnikami Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.
 Proponowana oferta może być dostosowana do indywidualnych potrzeb placówki
oświatowej.
Oferta zajęć realizowana jest na bazie pomysłów autorskich nauczycieli bibliotekarzy
PBP w Giżycku. Podstawą każdych zajęć jest konkretna pozycja książkowa.
Oferta edukacyjna jest zgodna z podstawą programową i priorytetami MEN.
W trakcie zajęć wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy:













teatr kamishibai, teatr cieni, pacynki
sztuka Ebru
papier mache
karty dialogowe, karty literackie
elementy programowania i kodowania
zasoby multimedialne internetu
pedagogikę zabawy
tworzenie lapbooków,
elementy biblioterapii, bajkoterapii, arteterapii i hortiterapii
elementy metody Montessori
metody warsztatowe
czytanie wrażeniowe.

Propozycje dla przedszkoli
Zaciekawić książką i czytaniem.
Poniżej przedstawimy pomysły ciekawych zajęć bibliotecznych, które mają rozbudzić zainteresowania czytelnicze dzieci.

Tematy zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pogotowie literackie.
Skarby w Bibliotece.
Odkrywamy tajemnice latających książek.
Jak powstaje książka.
Spotkanie z książką w bibliotece.
Sposób na uwagę dziecka – czytanie wrażeniowe. (nowość w ofercie)
Czytanie w altanie – terapia w ogrodzie. (nowość w ofercie)

Moje nastroje. Zajęć biblioterapeutyczne.
Moje nastroje – to spotkania z elementami biblioterapii. Zajęcia mają na celu rozbudzenie u
dzieci umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć własnych i cudzych oraz radzenia sobie
z trudnymi emocjami.

Tematy zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.

Jak sobie radzić ze złością i agresją?
Strach ma wielkie oczy.
Kocha, lubi, szanuje…
Do serca przytul psa, weź na kolana kota.
Co mieszka w moim sercu?

Propozycje dla szkół podstawowych
KLASY I - III
Zaciekawić książką i czytaniem:
1. Pogotowie literackie.
Zabawowa diagnoza preferencji czytelniczych uczniów .
2. Odkrywamy tajemnice latających książek.
Spotkanie z p. Morisem Lessmore.
3. Od autora do czytelnika.
Zajęcia warsztatowe. Uczniowie poznają zawody związane z książką.
4. Jakie niespodzianki kryją rymowanki.
Słowami można się także bawić i dobrym tego przykładem są rymowanki.
6.Jak powstawały nazwiska?
Uczniowie pracując w grupach, zastanowią się nad tym, skąd pochodzą przezwiska postaci
literackich i bohaterów historycznych.

Uczucia i emocje:
1.Historia Królowej Elwiry Emocji. Po co nam emocje?
Zajęcia łączą elementy teatralne z treningiem emocji. Uczniowie wykonują zadania w których
pokazują: złość, smutek, radość i strach.
2.Dlaczego strach jest nam potrzebny?
W czasie zajęć uczniowie wezmą udział w zabawie ruchowej i sprawdzą czego się boją.
Dowiedzą się także, jaką ważną rolę odgrywa strach i jakie są jego rodzaje.
3. Dlaczego złość jest nam potrzebna?
Dzieci przyjrzą się z bliska sytuacjom, w których odczuwają złość oraz poszukają sposobów
na poradzenie sobie z tą emocją.
4.Jaką moc ma empatia?
Czy istnieje supermoc, która pozwala na odkrywanie emocji innych osób i wspieranie ich?

5. Teatr cieni. Czy strach ma wielkie oczy?
Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem grafoskopu i wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej.
6.Skąd ta agresja ? ( nowość w ofercie)
Uczeń poznaje i wypracowuje własne sposoby radzenia sobie z agresją.

Edukacja społeczna:
1. Jakie są moje mocne i słabe strony?
Podczas kreatywnych zabaw integracyjno-ruchowych uczniowie dowiedzą się, jakie mają
umiejętności, co przychodzi im z łatwością, a nad czym mogą jeszcze popracować.
2. Jak skutecznie działać w zespole?
Na zajęciach uczniowie doświadczą różnych rodzajów współpracy w formie ciekawych zabaw i sprawdzą się w tzw. Marshmallow Challenge.
3. Jak gimnastykować swoją wyobraźnię?
W czasie lekcji uczniowie rozegrają mecz skojarzeń, zamienią apaszki w smoki i nadadzą
nową formę papierowym kubkom. Dzięki temu dowiedzą się, jak ćwiczyć wyobraźnię nawet
na spacerze.
4. Jak trenować myślenie?
Na zajęciach uczniowie będą ćwiczyć płynność, giętkość myślenia oraz radzenie sobie ze
stresem. Zostaną postawieni w sytuacji problemowej, podczas której będą ćwiczyć elastyczność w myśleniu.
5. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
Zastanowią się, jaki wpływ na koncentrację mają ich myśli, uczucia i wyobrażenia.
6. Jak zrobić coś dobrego dla innych?
Uczniowie, pracując w zespołach, będą mieli okazję rozwinąć swoją empatię oraz wrażliwość
społeczną.
7. Dlaczego każdy z nas jest inny?

Zastanowią się, na czym polega różnorodność i jakie płyną z niej korzyści.

8. Mali badacze świata przyrody. (nowość w ofercie )
Poprzez proste doświadczenia uczniowie zdobywają wiedzę na temat ochrony przyrody

Edukacja informatyczna:
1. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
Podczas lekcji uczniowie, na podstawie historii o Pocztówkowej Krainie, sprawdzą, jakie
niebezpieczeństwo wiąże się z umieszczaniem treści w Internecie.

2.

W jaki sposób Internet może mi pomóc?

Zajęcia przybliżą zasady wyszukiwania informacji i jej selekcji.
3. Co zrobić by komputer mnie zrozumiał?
Podczas zajęć uczniowie będą ćwiczyć formułowanie precyzyjnych komunikatów, spostrzegawczość, wyobraźnię przestrzenną, koncentrację.

Święta i świąteczne zwyczaje:
1. 1.Manufaktura Św. Mikołaja.
Dekorowanie pierniczków na choinkę lub robienie kartek świątecznych.
2. Dlaczego jajo jest symbolem Wielkanocy?
W trakcie zajęć uczniowie poznają teksty kultury, symbole świąteczne związane
z Wielkanocą i wiosną.

KLASY IV-VIII
Jak nie czytam, jak czytam!:
1. Biblioteka kluczem do informacji - wizyta w PBP
Uczniowie poznają ogólne zasady korzystania ze zbiorów oraz warsztat informacyjny biblioteki.

2. Wolne lektury na wyciagnięcie ręki.
Zajęcia, podczas których uczniowie poznają bezpłatne serwisy i narzędzia ułatwiające zapoznawanie się z utworami literackimi.
3. Jak pogodzić prawa autora i czytelnika.
Zajęcia przybliżające uczniom prawa autorskie (majątkowe i osobiste) i prawa użytkowników oraz wprowadzające pojęcie dozwolonego użytku.
4. I ty możesz zostać poetą.
Zajęcia z tekstem literackim pobudzające kreatywność uczniów.
5. „To twoje, dzieło zawistniku” - „Jak ocalał świat.”
Stanisław Lem w ujęciu ekologicznym. (nowość w ofercie )

Uczucia i emocje:
1. Jak radzić sobie ze stresem?
Poznają i zastosują wybrane techniki relaksacyjne takie jak wizualizacja, czy ćwiczenia oddechowe, które nie są skomplikowane i z powodzeniem można je wykorzystywać na co dzień.

2.

Co mogę zrobić ze swoją złością?

Na zajęciach uczniowie uruchomią refleksję na temat złości poprzez aktywizujące ćwiczenia.
Poznają także i wypracują własne strategie oswojenia tej emocji.
3. Jak dbać o dobry nastrój?

Biorąc udział w treningu pozytywności poznają proste praktyki pozwalające
dbać o pozytywne myśli i uczucia na co dzień.
4. Jak okiełznać emocje przed wystąpieniem?
Rozwiną świadomość własnych emocji, poznają sposoby skutecznego przygotowania się do
wystąpienia publicznego.

5. Czym jest empatia?
W trakcie zajęć uczniowie wcielą się w role innych osób. Postarają się nazwać ich uczucia, zrozumieć i wyobrazić sobie siebie na ich miejscu.
6. Jakie zalety ma stres?
Uczniowie poznają, jakie reakcje w organizmie może wywołać stres.
7. To nie emocje są winne, tylko … . (nowość w ofercie )
Emocje są motorem wielu działań, które podejmujemy każdego dnia. Uczniowie dowiedzą się
jakie jest znaczenie poszczególnych emocji.

Serce i rozum - jak pogodzić je w szkole? :
1. Dlaczego ludzie ze sobą rywalizują?
Podczas zajęć uczniowie poprzez pracę w grupach odpowiedzą na pytania o
to, czym jest rywalizacja jako zjawisko i proces, a także gdzie możemy jej doświadczyć.
2. Co to znaczy być odpowiedzialnym?
Na zajęciach uczniowie pod czas ćwiczeń w parach, będą rozwijać postawę zaufania i odpowiedzialności za drugą osobę.
3. Po co nam niepowodzenia. Jak sobie radzić z niepowodzeniem?
Dzięki temu zadaniu oraz mini wykładowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę o edukacyjnej
roli procesu popełniania błędów.
4. Jak dbać o poczucie własnej wartości?

Dzieci będą pracować zarówno indywidualnie, jak i w grupie, analizując swoje mocne i słabsze strony. Dzięki temu będą rozwijać samoświadomość i samoakceptację.

5. Jakie są moje talenty i mocne strony?
W czasie lekcji uczniowie dowiedzą się, co właściwie można nazwać mocną stroną i poszukają jej u siebie. Przeanalizują historie sławnych osób, by przekonać się, co oprócz posiadanego talentu - wpłynęło na sukces, który osiągnęli.
6. Jak być asertywnym?
Podczas zajęć uczniowie poznają jakie są podstawowe techniki asertywnego wyrażania siebie.
7. Jak stworzyć zespół?
Sprawdzą, że dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między wszystkimi uczestnikami zespołu, może przynieść większe korzyści, niż samodzielna, wytężona praca.

8. Ile pomysłów mieści się w głowie?

W trakcie zajęć uczniowie przeniosą się na Planetę Twórczego Myślenia, na której będzie
czekało na nich wiele różnorodnych przygód i zadań.
9. Co zrobić aby spełniać marzenia?
W czasie lekcji uczniowie dowiedzą się, czym cele różnią się od marzeń, a także co może
pomóc w ich realizacji.
10. „Autorytet to więcej niż rada i mniej niż rozkaz” .
Rola autorytetu we współczesnym świecie. (nowość w ofercie)

Edukacja informatyczna:
1. Jak sobie radzić z agresją w sieci?
Na zajęciach uczniowie, analizując rzeczywiste komunikaty w serwisach internetowych, poznają różnice między konstruktywną krytyką, a hejtem. Wypracują także, sposoby
reagowania na agresję w sieci.

2. Jak dbać o swój wizerunek w sieci?
Czy to, co robimy w sieci może ingerować w nasze życie poza nią? Czy umieszczony pod
postem komentarz, może mieć dla nas jakieś konsekwencje?
3. Skąd moc cyberprzemocy?
Analizując autentyczne przypadki ofiar przemocy w sieci, dowiedzą się, jakie konsekwencje dla ofiar niesie ta forma agresji. Wspólnie zastanowią się, jak postępować w sytuacji cyberprzemocy.

Propozycje dla szkół ponadpodstawowych
1. Biblioteka kluczem do informacji – z wizytą w PBP.
Uczniowie poznają ogólne zasady korzystania ze zbiorów oraz warsztat informacyjny
biblioteki.
2. Lektury na wyciągnięcie ręki.
Zajęcia, podczas których uczniowie poznają bezpłatne serwisy i narzędzia ułatwiające
zapoznawanie się z utworami literackimi będącymi na liście lektur szkolnych: Wolne
Lektury, Lektury Gov., Polona i Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie.
3. Wyszukiwanie informacji w bibliotecznych katalogach online oraz zasobach bibliotek cyfrowych.
Uczniowie dowiadują się o możliwości przeglądania książek i prasy w bibliotekach cyfrowych, bez konieczności wychodzenia z domu. (Biblioteka Narodowa, POLONA,
Academica, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Federacja Bibliotek Cyfrowych).
4. Co komu wolno? Czego nie wolno? – porozmawiajmy o prawach autorskich.
Zajęcia przybliżające uczniom prawa autorskie (majątkowe i osobiste) i prawa użytkowników oraz wprowadzające pojęcie dozwolonego użytku.
5. I ty możesz zostać poetą. Bleckout poetry, bigos literacki i inne pomysły na twórcze
składanie słów. Zajęcia pobudzające kreatywność uczniów,
6. Żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik wzbudzających refleksję uczniów nad własną
motywacją.
7. Czyńcie sobie Ziemię poddaną” – czy dobrze to zrozumieliśmy? (nowość w ofercie
szkoły średnie)
Czy człowiek jest odpowiedzialnym gospodarzem Ziemi?

Warsztaty:
1. Teatr w naszych rękach – tworzenie teatrzyku Kamishibai od podstaw.
Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej skrzyneczki nazywanej butai.
Podczas warsztatów uczniowie, oglądając film, poznają historię Kamishibai. Będą tworzyć i prezentować opowiadania z wykorzystaniem grafik, trenując przy
tym kreatywność, umiejętność współpracy oraz pewność siebie w kontekście wystąpień publicznych.
2. Tworzenie Lapbooka – warsztaty dla uczniów w bibliotece. Lapbook to w wolnym
tłumaczeniu „książka na kolanach”, która w atrakcyjny i prosty sposób przedstawia informacje na wybrany temat. Jest to metoda aktywizująca czytanie, przyswajanie wiedzy, rozumieniu tekstu. Uczniowie samodzielnie wykonują lapbooki o dowolnej tematyce.
3. Drugie życie papieru – warsztaty czerpania papieru. Czy wiecie skąd się bierze papier? Kto i gdzie wymyślił papier czerpany, co oznacza jego nazwa, jakimi drogami technika
ta dotarła do Europy i kto zajmował się produkcją? Czy w domowych warunkach można samodzielnie uczerpać kartkę papieru i co zrobić, by nadać jej wyjątkowy charakter? Na
wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź na naszych warsztatach. Krok po kroku ucznio-

wie poznają cały proces – od tworzenia papierowej zawiesiny do powstania arkusza papieru.
Wykorzystując makulaturę, stare gazety i niepotrzebny papier, stworzymy pulpę papierową –
płynną zawiesinę, z której za pomocą drewnianych ramek będziemy czerpać swoje własne,
arkusze papieru.
4. Manufaktura Św. Mikołaja warsztaty ozdabiania pierników – Uczestnicy poznają
historię piernikarstwa oraz własnoręcznie ozdobią piernika. Podczas ozdabiania zużyjemy
wiele kolorowych ozdób oraz. Pięknie ozdobione pierniki zapakujemy oraz dołączymy do
niego bilecik, który dopełni całości tworząc miły drobiazg wywołujący ciepły uśmiech i same
pozytywne skojarzenia.
5. Manufaktura Św. Mikołaja - warsztaty wykonywania kartek świątecznych.
Cardmaking to samodzielne tworzenie kartek okolicznościowych. Wywodzi się od scrapbookingu. Nazwa scrapbooking powstała z połączenia słów „scrap” ( resztka, kawałek, drobiazg, skrawek) i „book” (książka). Scrapbooking to zatem nic innego jak tworzenie i dekorowanie albumów z pamiątkami rodzinnymi. Metoda ta ma ponad dwustuletnią tradycję.
Uczniowie na warsztatach samodzielnie tworzą niepowtarzalne prace z wykorzystaniem różnych metod i elementów.
6. Czy da się namalować obraz na wodzie „Ebru” – tradycyjna turecka sztuka zdobienia poprzez przenoszenie na papier wzorów tworzonych przy pomocy farb rozprowadzanych
pędzelkami i patyczkami. W trakcie lekcji uczniowie poznają tradycyjną turecką sztukę “ebru”. Oglądając prezentację multimedialną dzieci obejrzą ciekawe przykłady prac tworzonych techniką marmurkowania. Eksperymentując z narzędziami i materiałami wypróbują
podstawowe sposoby malowania na wodzie i stworzą swoje własne wzory.
7. Papier mache. Jak twórczo wykorzystać makulaturę - Warsztaty z wykorzystaniem papieru, kartonu i masy papierowej. Fantastyczna zabawa, formą, papierem i kolorem.
Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z podstawami techniki papier mache.
8. Teatr cieni. Czy strach ma wielkie oczy – zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem
grafoskopu i wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej. Dzieci poznają zasady działania grafoskopu
i technikę tworzenia i wyświetlania ilustracji na ekranie projekcyjnym przy pomocy samodzielnie wykonanych prac.

Propozycje dla nauczycieli
1. Podstawy prawa autorskiego. Warsztat .
2. Niekonwencjonalne formy i metody pracy z książką.
(Lapbook, teatrzyk kamishibai, karty dialogowe, blecautr poetry, czytanie wrażeniowe, teatrzyk cieni)- Zajęcia warsztatowe raz w miesiącu.
3. Biblioteki cyfrowe i otwarte zasoby edukacyjne.
4. Konsultacje metodyczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.
5. Udział w sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu giżyckiego.

Propozycje dla rodziców
1. CzytaMY -Rodzinne czytanie - w bibliotece. Pragniemy wspólnie z Rodzicami promować rodzinne czytanie, mądre książki i kreatywne formy pracy z dzieckiem (3-5
lat). Dysponujemy przyjazną przestrzenią, „niewyczerpaną skrzynią pomysłów”, narzędziami do pracy i twórczą pasją do działania. Zapraszamy Rodziców do zapisywania się w poczet członków naszego klubu CzytaMy. Tel. 87 428 66 63

Inne propozycje
Noc Bibliotek – Czytanie wzmacnia. – 08 października 2021 r., godz. 14.00-19.00
Scena słowa 2021– spektakl Teatru IOTA
Wieczory Literackie – (raz w miesiącu)
Czytanie w altanie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zbiorów zgromadzonych w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku.

