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    Powiatowa  Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku 
zaprasza 

na bezpłatne zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 
2018/2019 

1. Informacje organizacyjne 

 Zajęcia prowadzone są przez pracowników PBP 

i realizowane  w siedzibie biblioteki: Giżycko, ul, Smętka 5. 

 Termin, tematykę zajęć i liczebność grupy należy uzgodnić co najmniej na dwa 

tygodnie przed planowanymi zajęciami.  

 Nauczyciele  korzystający z zajęć edukacyjnych  

są  aktywnymi czytelnikami  Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.  

 Istnieje możliwość przeprowadzenia  niektórych zajęć w placówce 

 (przedszkolu, szkole). 

 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. 

 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 

 grafoskop 

 karty dialogowe, karty literackie 

 maty edukacyjne 

 elementy programowania i kodowania 

 gry multimedialne, filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne 

 pedagogikę zabawy 

 tworzenie lapbooków 

 elementy bajkoterapii,  arteterapii i hortiterapii 

 nowoczesne technologie  

 

Pakiet edukacyjny dla uczniów 

 

Prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć edukacyjnych dla wszystkich poziomów nauczania. 

Tematyka dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. 



 

2 
 

 
Propozycje dla Przedszkoli 

 

Zaciekawić książką i czytaniem. Mini lekcje biblioteczne 
1. Pogotowie literackie PBP w Giżycku. Zabawowa 

diagnoza preferencji czytelniczych przedszkolaków. 

 2. Skarby w Bibliotece.  

      Caenavas  P., O dzieciach, które kochają  

      książki; Rey M i H. A., Ciekawski George 

      w  bibliotece,  Głowińska A., Kicia Kocia  

      w bibliotece i inne .       

 3.  Z książeczkami turlanie na zielonym dywanie.  

 4.  Odkrywamy tajemnice latających książek.  

      Spotkanie z p. Morisem Lessmore.    

 5.  Jak powstaje książka. Zajęcia warsztatowe. 

 6.  Skąd się biorą słowa? Zabawy słowotwórcze 

      z elementami kodowania. 

Mała akademia Smoka Bazyla – cykl zajęć poświęconych  zmysłom.  

Propozycja dla dzieci najmłodszych z elementami hortiterapii i arteterapii. Podróż do 

krainy zmysłów (smak, wzrok, węch, słuch) obejmuje 8 zajęć, po dwa na każdy zmysł)  

 i zajęcia finałowe w ogródku sensorycznym, zakończone Grą zmysłów. 

Poznajemy siebie - cykl zajęć poświęconych uczuciom i emocjom.   
      1.  Co mieszka w moim sercu ?  

            Witek J., il. Roussey Ch., Księga uczuć 

       2. Odkrywamy tajemnicę zamkniętą w pudełku Hanki.  

            Carnavas P., Pudełko Hanki 

3.  Czy święty spokój jest naprawdę dobry?  

    Stanecka Z., Baśń o świętym spokoju. 

4.    Jak poradzić sobie ze strachem. Zajęcia z grafoskopem z wykorzystaniem wierszy 

        M. Strzałkowskiej, Guido van Genechten, Gustaw niestraszny duch 

 5.    Jak poskromić złość- instrukcja obsługi złości.  

      6.    Niecodzienne spotkanie z kolorowym potworem.  Llenas A. Kolorowy potwór 

      7.     Beztroski świat nieudanych . B.Alemagna, Pięciu Nieudanych 
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      8.    Kto pokocha Brzydalka.  Bardijewska L. , Moje, nie moje 

 

Zaproszenie do krainy bajek i baśni - cykl zajęć z bajkoterapią w tle.  

Zajęcia poruszają problemy  o charakterze rozwojowym i losowym, przedstawiają sposoby 

radzenia sobie z nimi.  

  1. 101 pomysłów na to, aby uwierzyć w siebie i pokonać lęki.  

To ja! Duży i odważny! Nowe historyjki, które 

         dodają dzieciom pewności siebie,  

         Zawadzka E., Rawa-Kochanowska A., Magiczny świat baśni i bajek; 

         Bajki pomagajki; Moc jest w Nas(red) Kamila Zdanowicz, Fopka-Kowalczyk M., 

         Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpieniu i śmierci; Chamera-Nowak A. ,  

          Ippoldt L., Bajka jak lekarstwo i inne, będące w zasobach biblioteki. 

 2.  Domowe potwory  w akcji.  St. Marianovic, Mała encyklopedia domowych potworów 

 3.  Poznajemy dzieci świata, Pawlak P., Ciao!, Ahoj !, Hello! 

  4. Skarpetkowe szczęście, Bednarek J., Nowe przygody skarpetek 

 

Nasz Teatr – cykl zajęć z wykorzystaniem teatrzyku  Kamishibai 

 i nie tylko.  
Zajęcia przygotowane na kanwie kart obrazkowych, będących w zbiorach naszej placówki 

1. Szukając Marudka, Yamamoto K. 

2. Kotka Milusia, Molisani E., il.  Sanna A. 

3. Mój przyjaciel Kemushi,  Dargent N., il.  Sadat M. 

4. Rower Walentyny,   Ferrari Ch., il.  Brouillard A.  

5. Trzeba będzie ,  Lenian T., il.  Tallec O.  

6. Jabłka pana Peabody´ego, Madonna 

7. Ogród Dobrych Słów, 

8. Groszki,  Bekier A. 

9. Trzy gwiazdki szczęścia , Stadtmuller E. 

10. Szklany człowiek,  Krupska B., il. Bekier A. 

11. Kopciuszek, Bracia Grim 

12. Calineczka,  Dziewczynka z zapałkami,  Andersen H.Ch. 

13. Encyklopedia Domowych Potworów, Marianowic  St.  

Zabawy okolicznościowe i tematyczne związane z kalendarzem świąt. 
 

Zachęcamy nauczycieli do wspólnego organizowania  imprez  w naszej bibliotece, 

związanych tematycznie z książką i czytelnictwem.   
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Propozycje dla Szkół  Podstawowych 

 

KLASY I - III 

Zaciekawić książką i czytaniem 
       1. Pogotowie literackie PBP w Giżycku. Zabawowa 

            diagnoza preferencji czytelniczych uczniów . 
         2.  Odkrywamy tajemnice latających książek.  

              Spotkanie z p. Morisem Lessmore.     

         3.  Skąd się biorą słowa. Zabawy słowotwórcze 

              z elementami kodowania. 

         4.  Jak powstają książki. Zajęcia warsztatowe.  

         5.  Od autora do czytelnika. Poznajemy zawody związane z książką. 

          6. Przez zabawę do czytania. Integracyjne gry literackie. 

O trudnej sztuce budowania relacji. 
1. Razem możemy więcej. O sile pracy zespołowej. 

2. Po co komu plotka? Jabłka pana Peabody´ego, Madonna 

3. Wszyscy jesteśmy ważni. Beręsewicz P, Noskawery 

4. Czy ludzie idealni potrzebują pomocy? Alemagna B, Pięciu Nieudanych 

5. Kto mieszka w szarym domku?  Szestak K.,Szary Domek 

6. Kto pokocha brzydalka. Bardijewska L., Moje, nie moje. 

7. Każdy może być inny. Beręsewicz P, Noskawery 

8. Każdy może być inny.  Opowieść o chłopcu z dwojgiem oczu. 

9. Bilet do szczęścia. Zarych E. Baśnie o szczęściu, nieszczęściu i o tym co jest 

najważniejsze w życiu 

10. Bank emocji naszej klasy – czyli dla każdego coś dobrego.  

11. Powrót zza ściany. Onichimowska A., Dziesięć stron świata, opowiadanie o Akim. 

 

Licho nie śpi. Cykl zajęć poruszających problematykę zagrożeń 
1.  Nie całkiem wirtualne kłopoty królewny Amelii.  Wojtas K., Wirtualny NiePrzyjaciel.  

2. Strach ma wielkie oczy – zajęcia z wykorzystaniem grafoskopu i wierszy Małgorzaty 

Strzałkowskiej. 

3. Czarne charaktery w akcji. Zajęcia z elementami kodowania.   

4. Różne oblicza przemocy. Stalfelt P., Mała książka przemocy 

5. Wojenna przygoda pieska Karbali´ego. Ring A. Piesek Karabali, Trzeba będzie ,  Lenian 

T., il.  Tallec O.  
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Nasz Teatr – cykl zajęć z wykorzystaniem teatrzyku  Kamishibai 

 i nie tylko.  
 

Zajęcia przygotowane na kanwie kart obrazkowych, będących w zbiorach naszej placówki 

1. Szukając Marudka, Yamamoto K. 

2. Kotka Milusia, Molisani E., il.  Sanna A. 

3. Mój przyjaciel Kemushi,  Dargent N., il.  Sadat M. 

4. Rower Walentyny,   Ferrari Ch., il.  Brouillard A.  

5. Trzeba będzie ,  Lenian T., il.  Tallec O.  

6. Jabłka pana Peabodi´ego, Madonna 

7. Ogród Dobrych Słów. 

8. Groszki,  Bekier A. 

9. Trzy gwiazdki szczęścia , Stadtmuller E. 

10. Szklany człowiek,  Krupska B., il. Bekier A. 

11. Kopciuszek, Bracia Grim 

12. Calineczka, Dziewczynka z zapałkami,  Andersen H.Ch. 

13. Encyklopedia Domowych Potworów, Marianowic St.  

 KLASY IV-VIII 
Jak nie czytam, jak czytam! 
       1. Biblioteka kluczem do informacji.     
        2. Wolne lektury na wyciagnięcie ręki.  

        3. Jak pogodzić prawa autora i czytelnika.  

        4. I ty możesz zostać poetą. Zabawy słowotwórcze. Blecout poetry.  

        5. Od papirusu do papieru. Ręczne czerpanie papieru w bibliotece.  

        6. Od autora do czytelnika. Poznajemy zawody związane z książką.  

       Jak dobrze być nastolatkiem ! 

1. Mieć, znaczy być ? Beręsewicz P, Noskawery 

2.  O miłości z przymrużeniem oka.  Beręsewicz P,Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek ,  Nillson P., 

Zakochałem się w Milenie  

3.  I Ty możesz zostać czarodziejem – rzecz o tym jak uczynić swoje życie pięknym. 

 Chwiejczak D., Czarodzieje mogą wszystko.  

4. Czy ludzie idealni potrzebują pomocy?.  Alemagna B., Pięciu Nieudanych 

5. Życie jest niesprawiedliwe, ale i tak jest dobre – cykl  lekcji na trudniejsze chwile w życiu. 

Brett R, Bóg nigdy nie mruga    

6. Gorzka czekolada- cykl zajęć poświęconych wartościom. Gorzka czekolada  i inne 

opowiadania o ważnych sprawach 

7. Dobre strony szczęścia i złe strony nieszczęścia.  Piguemal  M.,Bajki filozoficzne   

8. Plotka – dobrodziejstwo czy udręka. Rozważania o sile słów. 
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Szkoły średnie i klasy III gimnazjalne 

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądry 

wiersz”  Krystyna Wodnicka 
1. Lektury na wyciągnięcie ręki  

2. Porozmawiajmy o prawach autorskich 

3. Biblioteka kluczem do informacji 

4. I ty możesz zostać poetą. Blecout poetry i inne pomysły na twórcze składanie słów. 

5. Życie jest niesprawiedliwe, ale i tak jest dobre – cykl  lekcji na trudniejsze chwile w życiu. 

Bret t R, Bóg nigdy nie mruga    

 
Dla nauczycieli 

1. Podstawy prawa autorskiego.  Warsztat   (3 godz. dydaktyczne) 

2. Niekonwencjonalne formy i metody pracy z książką. Zajęcia warsztatowe  raz 

 w miesiącu  ( 90 min.) 

3. Konsultacje metodyczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką szkolną. 

W ramach potrzeb.  

4. Biblioteki cyfrowe i otwarte zasoby edukacyjne. (60 min.) 

Dla  rodziców  

1. Rodzinne czytanie  - spotkania bibliotekarzy  w ramach spotkań z rodzicami przedszkolaków  

 i uczniów,  o wartości czytania, promocja   literatury dziecięcej.  

2. Klub  Czytających Mam . Zapraszamy mamy i ich pociechy do wspólnego czytania   

w  bibliotece.  Pragniemy  wspólnie z Wami promować  rodzinne czytanie, mądre książki 

 i kreatywne formy pracy  z dzieckiem. Dysponujemy  przyjazną przestrzenią,  „niewyczerpaną 

skrzynią  pomysłów”, narzędziami  do pracy i twórczą pasją do działania.   Zapraszamy  

MAMY do zapisywania się w poczt członkiń naszego klubu.  Tel. 87 428 66 63 

3. Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami? Mini warsztat dla rodziców. 
 

 

 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i zbiorów zgromadzonych  

w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku. 

 

 

 


