
Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku 

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Zajęcia dla przedszkolaków  

 
Temat: Kicia Kocia w Afryce: zajęcia dla dzieci 5 i 6-letnich 

Czas trwania zajęć – do 90 minut. 

Cele zajęć: 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych, 

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,  

- rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, 

- wzbogacanie słownictwa, 

- rozwijanie umiejętności plastycznych. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 
Temat: Relaks w teatrze Kamishibai: zajęcia dla dzieci przedszkolnych 

Czas trwania zajęć – do 45 minut. 

Cele zajęć: 

- uwrażliwienie uczniów na tematykę zmian w życiu człowieka, 

-rozwijanie wyobraźni u uczniów poprzez kontakt z teatrzykiem obrazkowym. 

Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 

Temat: Gdzie się podziały ulubione bajki? Zajęcia z zastosowaniem aktywizującej metody 

story-line : zajęcia dla dzieci przedszkolnych 

Czas trwania zajęć – do 45 minut. 

Cele zajęć: 

- promowanie głośnego czytania, 

- rozbudzanie aktywności ucznia poprzez uczestnictwo w zabawie, 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 

 

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej  

 
Temat: Safari w Bibliotece!: zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej 

Czas trwania zajęć – do 90 minut. 

Cele zajęć: 

- wzbogacanie wiedzy na temat Afryki, jej różnorodności geograficznej i przyrodniczej, 

- rozbudzenie zainteresowań zwierzętami egzotycznymi, 

- rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej, 

- wzbogacanie słownictwa, 

- rozwijanie umiejętności plastycznych. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

Temat: Nie bądź paplą. Bezpieczeństwo w internecie: zajęcia dla uczniów klas 1-3 

Czas trwania zajęć – do 45 minut. 

Cele zajęć: 



- promowanie wśród uczniów postawy anonimowości w internecie, 

- poznanie zagrożeń wynikających z udzielania informacji o sobie w internecie. 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: Rozwijanie 

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci. 
Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 

Temat: Detektywi w bibliotece: zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej 

Czas trwania zajęć – do 45 minut. 

Cele zajęć: 

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek, 

- rozbudzanie aktywności dziecka przez zabawę, 

- promowanie głośnego czytania. 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: Wdrażanie 

nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, 

kreatywność i innowacyjność uczniów. 
Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 

Temat: Szukamy przyjaciela: zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej 

Czas trwania zajęć – do 45 minut. 

Cele zajęć: 

- poznanie cech dobrego przyjaciela, 

- rozwijanie postawy współpracy w grupie. 

Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 
Temat: Zawody przeszłości, zawody przyszłości: zajęcia z wykorzystaniem interaktywnych 

ćwiczeń i zabaw edukacyjnych dla uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej 

Czas trwania – 90 minut. 

Cele zajęć: 

- zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, 

- uświadomienie zmian zachodzących na rynku pracy, 

- wzbogacanie słownictwa. 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: Kształcenie 

zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 
Temat: Prawdziwe wartości w życiu człowieka: zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkoły 

podstawowej 

Czas trwania – 45 minut. 

Celem zajęć jest wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości, jakimi powinni kierować się 

w życiu. Treści omawiane podczas zajęć: 

- wartości i ich hierarchia w życiu człowieka, 

- dewaluacja wartości. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

Temat: Katalog on-line w bibliotece pedagogicznej: ćwiczenia dla uczniów klas 4-8 szkoły 

podstawowej  

Czas trwania – 45 minut. 

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 

następujących zagadnień: 



- katalog on-line – budowa i zasady działania, 

- kryteria wyszukiwania książek w katalogu elektronicznym, 

- ćwiczenia praktyczne (wyszukiwanie książek w katalogu, wypełnianie rewersów). 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: Rozwijanie 

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci. 
Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

Zajęcia dla uczniów szkoły ponadpodstawowej 

 
Temat: Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej na przykładzie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku 

Czas trwania – 45 minut. 

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 
następujących zagadnień: 

- katalog on-line – budowa i zasady działania: 

 katalog zbiorów, 

 kartoteka zagadnieniowa, 

- zasady wyszukiwania: wyszukiwanie proste i wyszukiwanie zaawansowane, 

- ćwiczenia praktyczne. 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: Rozwijanie 

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci. 
Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

 

 

 

 

Realizację zajęć prosimy ustalać telefonicznie z 

osobami prowadzącymi - tel. 63 278 49 40 


