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I. INFORMACJE O OFERCIE

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ofertę bezpłatnych zajęć realizowanych dla różnych grup
Użytkowników w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021.

Nauczyciele bibliotekarze pozostają również otwarci na wszelkie inne formy
współpracy. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć zgodnie ze zgłoszonym
przez Państwa zapotrzebowaniem.

Jednocześnie informujemy, iż zasady realizacji proponowanych zajęć
stacjonarnych w tym roku szkolnym są uzależnione od aktualnej sytuacji
epidemicznej w regionie.

Zapraszamy!
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II. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1)

Przedszkole

Lp.

TEMAT LEKCJI/ZAJĘĆ

1.

Akademia czytania –
w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”

Zajęcia mają na celu wspieranie zdrowia
Iwona Kośny (Czytelnia),
emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
moralnego dzieci poprzez propagowanie kultury
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl
czytania. W trakcie spotkań czytane są książki lub
ich fragmenty ze Złotej Listy książek opracowanej
przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.

2.

Mądre bajki z całego
świata

Cykl zajęć dla dzieci oparty na bajkach i baśniach
z różnych stron świata oraz na materiałach Kulczyk
Foundation Wiem. Czuję… Pomagam! Zajęcia mają
na celu budzenie i wzmacnianie dobra
od najmłodszych lat oraz zapoznanie z różnymi
rejonami świata czy Polski. Nasze zajęcia
pozwalają na docenienie tego, co ważne
i naprawdę wartościowe w poszczególnych
kulturach. Dzieci uświadamiają sobie, że dziecko
zawsze jest dzieckiem, miłość miłością,
odpowiedzialność odpowiedzialnością, a przyjaźń
przyjaźnią. Niezależnie od tego, czy żyjemy

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH

5

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl
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w najdalszych zakątkach Afryki, czy na polskiej wsi
lub w samym centrum dużego miasta,
np. Katowic.
3.

Poznajemy zawody

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci ze specyfiką
pracy wybranych zawodów (np. górnik, kucharz,
weterynarz, nauczyciel, policjant itd.), w trakcie
których dowiadują się czym jest praca, na czym
polega, do czego jest potrzebna i jakie płyną
z niej korzyści. Spotkania prowadzone
są w ciekawej formie i zachęcają dzieci
do różnych form aktywności.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl

4.

Odczarowane
kodowanie – kodujemy
– więcej wiemy

Zajęcia są wstępem do programowania dla
najmłodszych dzieci w wieku 5-6 lat. Zabawy
z kodowaniem otwierają umysły, rozwijają
umiejętność logicznego myślenia, rozumowania
i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię
i kreatywność dzieci. Zachęcają do działań
grupowych, dzięki czemu dzieci rozwijają
się społecznie. Nasze zajęcia pozwalają oswoić
i polubić kodowanie, są pełne radości,
a ewentualne trudności, które mogą pojawić
się w ich trakcie są przez dzieci traktowane jako
wyzwania, a nie jako problemy czy bariery.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl
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5.

Z legendą po Polsce

Program zajęć oparty na legendach z różnych
rejonów Polski, mający na celu przybliżenie
dzieciom elementów historii i kultury, zapoznanie
z różnymi zakątkami Polski oraz przekazanie
cennych wartości.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl

6.

„Magia teatru”

Wychowanie przez sztukę. Zajęcia podczas których
wzbogacane jest słownictwo dzieci o pojęcia
związane z teatrem, sztuką teatralną
oraz z wieloma aspektami tworzenia widowiska
teatralnego. Na warsztatach przeprowadzane
są również ćwiczenia kształtujące umiejętność
wchodzenia w rolę.

Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów), tel.: 32 258 57 84 wewn. 44,
e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

7.

„Tropem śląskich
legend, podań, bajek
i opowieści”

Cykl zajęć, podczas których dzieci poznają świat
wierzeń i podań ludowych dotyczących Śląska.
Na poszczególnych zajęciach omawiane
są przykładowe teksty:
• „O siostrze i bracie w czepku urodzonych”;
• „Skarbek co się w Górach pokazuje”;
• „O utopku, którego niedźwiedź przepędził”;
• „O młodzieńcu w kłodę zaklętym”.

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

8.

Gawęda o śląskiej
Wigilii

Zajęcia o tradycjach, obrzędach i wróżbach
wigilijnych kultywowanych na Śląsku. Dzieci
poznają tradycyjne śląskie potrawy świąteczne,
sposoby ich przygotowania oraz wierzenia
związane z Wigilią Bożego Narodzenia. Zajęciom

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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towarzyszy wiele atrakcji, m.in. zagadki
tematyczne, budowanie świątecznego pociągu,
wypełnionego symbolami Bożego Narodzenia
i wiele innych.
9.

„Na wesoło z literaturą
dla dzieci”

Zajęcia polegają na zapoznaniu dzieci z literaturą
dziecięcą, mają na celu kształtowanie wrażliwości
estetycznej, pobudzanie wyobraźni dziecka,
a przede wszystkim zwiększenia zasobu
słownictwa i wyrobienie w dzieciach nawyku
czytania. Zastosowane utwory mają również
pomóc dzieciom w oswajaniu lęków, rozwijaniu
empatii, a także odpowiedzialności za siebie
i innych.
Obejmują następujące tematy:
•
•
•
•

„Kaczka Dziwaczka” J. Brzechwy;
„Lokomotywa” J. Tuwima;
„Rzepka” J. Tuwima;
„Cztery pory roku” na podstawie baśni
„O dwunastu miesiącach” J. Porazińskiej;
• „My się zimy nie boimy – zabawy słowem”
w oparciu o wiersz „Zima” D. Gellner;
• „Wakacyjny niezbędnik” na podstawie
wiersza „Wakacyjne rady” W. Badalskiej;
• Czy każdy pies jest przyjacielem człowieka?
– na podstawie wiersza „Bez paniki.
8

Dominika Besta, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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Groźny pies” P. Gołucha;
• Prawdziwy przyjaciel, co to znaczy? –
na podstawie tekstu „Bajka o dwóch
ołówkach” M. Malickiej.
10.

„W magicznym
świecie Kamishibai”

Zastosowanie tej metody czytania pobudza
wyobraźnię dzieci oraz inspiruje do aktywności
twórczej. Forma małego spektaklu teatralnego
rozwija wyczucie języka, poszerza słownictwo,
a jednocześnie bawi i uczy, zabierając
uczestników w podróż do magicznej krainy teatru
i literatury równocześnie.
Obejmuje następujące tematy:
• Bajka „O księciu Husajnie i latającym
dywanie” na podstawie „Baśni tysiąca
i jednej nocy”;
• „Przygody myszki Pipi”;
• „Pory roku”;
• „Królowa Pszczół” J. i W. Grimm;
• „Królewna Śnieżka” J. i W. Grimm;
• „Trzy świnki” J. i W. Grimm;
• Dlaczego warto segregować śmieci? Zajęcia
z edukacji ekologicznej na podstawie bajki
„Przygody Pingwina Pingo”. Cz. 1;

9

Dominika Besta, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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• Chrońmy wodę – na podstawie bajki
„Przygody Pingwina Pingo”. Cz. 2;
• Czy warto marzyć? – na podstawie bajki
„O rybaku i złotej rybce”.
11.

„Kicia Kocia poznaje
świat”

Cykl zajęć, podczas których dzieci uczą się,
w jaki sposób funkcjonować w świecie. Przygody
„Kici Koci” uczą dzieci m.in. tego, jak zachowywać
się w różnych życiowych sytuacjach. Dzięki nim
dzieci poznają zasady bezpieczeństwa,
jak bezpiecznie poruszać się na ulicy,
na rowerze oraz, jak szanować środowisko.

Dominika Besta, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Proponowane tematy:
• Bądź bezpieczny w ruchu ulicznym –
na podstawie bajki „Kicia Kocia w mieście:
ruch uliczny”;
• Bądź bezpieczny na rowerze –
„Kicia Kocia na rowerze”;
• Co z tymi śmieciami? – na podstawie bajki
„Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?”
12.

Franklin i przyjaciele

Spotkania te mają na celu propagowanie
czytelnictwa, integrację grupy. Dzieci poznają
sposoby rozwiązywania własnych codziennych
rozterek i kłopotów, które także spotykają
tytułowego bohatera. Zajęcia mają formę zabaw
dydaktycznych dostosowanych do wieku odbiorcy.
10

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: wspolpraca@pbw.katowice.pl
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Przykładowe tematy:
• Franklin mały bałaganiarz;
• Franklin i nowa nauczycielka;
• Franklin pomaga koledze;
• Franklin boi się ciemności.
13.

Cztery pory roku

Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci z porami
roku, ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
Dzieci poznają zwyczaje i zachowania zwierząt,
podczas poszczególnych pór roku. Spotkania
oparte są na tekstach literackich oraz piosenkach
dla dzieci. Wszystkie zadania mają formę zabawy,
aby dzieci chętnie i aktywnie w nich uczestniczyły.
Tematy spotkań:
• Zapachy, smaki i kolory jesiennego
ogrodu, parku i lasu;
• Jesienna szaruga;
• List od Pani Zimy;
• Jak zwierzęta przygotowują się do zimy;
• Kolorowa łąka;
• Wiosna wokół nas;
• Zabawy z latem;
• Wakacyjne podróże.
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Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: wspolpraca@pbw.katowice.pl
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14.

Bajkowa kraina:
najpiękniejsze bajki
dzieciństwa

Spotkania te mają na celu propagowanie
czytelnictwa, integrację grupy, rozwijają
aktywność twórczą dzieci. Mają formę zabaw
dydaktycznych dostosowanych do wieku odbiorcy.
Polegają na czytaniu bajek oraz różnych zabawach
dotyczącej danej lektury.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: wspolpraca@pbw.katowice.pl

15.

Program „Magiczna
moc książek”

Program obejmuje zajęcia warsztatowe dotyczące
wspomagania rozwoju małego dziecka
z elementami biblioterapii. Zajęcia polegają
na zabawach terapeutycznych i integracyjnych,
wzbogaconych dyskusjami dotyczącymi danego
zagadnienia.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: wspolpraca@pbw.katowice.pl

Tematy spotkań:
• Akceptacja i tolerancja w grupie
rówieśniczej;
• Strach ma wielkie oczy – lęk przed
ciemnością;
• Kłamstwo ma krótkie nogi;
• Najlepszy przyjaciel;
• Obowiązki i przyjemności;
• Mały złośnik.

12
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2)
Lp.

Szkoła podstawowa
TEMAT ZAJĘĆ

1.

Poznajemy bibliotekę
pedagogiczną

2.

„Na wesoło z literaturą
dla dzieci”

ZAGADNIENIA OMAWIANE
NA ZAJĘCIACH
Celem zajęć jest przygotowanie
uczniów do korzystania
ze zbiorów i usług biblioteki
pedagogicznej, zapoznanie
z warsztatem informacyjnym
placówki oraz wykształcenie
umiejętności samodzielnego
wyszukiwania informacji
i literatury na określony temat.
Uczestnicy zajęć poznają
poszczególne wydziały biblioteki.
Zajęcia polegają na zapoznaniu
dzieci z literaturą dziecięcą, mają
na celu kształtowanie wrażliwości
estetycznej, pobudzanie
wyobraźni dziecka, a przede
wszystkim zwiększenia zasobu
słownictwa i wyrobienie
w dzieciach nawyku czytania.
Zastosowane utwory mają
również pomóc dzieciom
13

ODBIORCY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Uczniowie
wszystkich klas
szkół
podstawowych

Barbara Michałek, Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl
e-mail: icim@pbw.katowice.pl

Uczniowie klas
1-2 szkoły
podstawowej

Dominika Besta, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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w oswajaniu lęków, rozwijaniu
empatii, a także
odpowiedzialności za siebie
i innych. Oparte o teksty:
• „Kaczka Dziwaczka”
J. Brzechwy;
• „Rzepka” J. Tuwima;
• „Lokomotywa” J. Tuwima;
• „Cztery pory roku”
na podstawie baśni
„O dwunastu miesiącach”
J. Porazińskiej;
• „My się zimy nie boimy –
zabawy słowem” w oparciu
o wiersz „Zima” D. Gellner;
• „Wakacyjny niezbędnik”
na podstawie wiersza
„Wakacyjne rady”
W. Badalskiej;
• Czy każdy pies jest
przyjacielem człowieka? –
na podstawie wiersza
„Bez paniki. Groźny pies”
P. Gołucha;
• Prawdziwy przyjaciel, co to
14
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3.

Program „Magiczna moc
książek”

znaczy? – na podstawie
tekstu „Bajka o dwóch
ołówkach” M. Malickiej.
Program obejmuje zajęcia
warsztatowe dotyczące
wspomagania rozwoju małego
dziecka z elementami
biblioterapii. Zajęcia polegają
na zabawach terapeutycznych
i integracyjnych, wzbogaconych
dyskusjami dotyczącymi danego
zagadnienia.
Tematy spotkań:
• Akceptacja i tolerancja
w grupie rówieśniczej;
• Strach ma wielkie oczy –
lęk przed ciemnością;
• Kłamstwo ma krótkie
nogi;
• Najlepszy przyjaciel;
• Obowiązki i przyjemności;
• Mały złośnik.

15

Uczniowie klas
1-2 szkoły
podstawowej

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel. 32 258 57 84 wewn. 21, e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl
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4.

5.

„Kicia Kocia poznaje
świat”

Chronimy środowisko
naturalne

Cykl zajęć, podczas których dzieci
uczą się, w jaki sposób
funkcjonować w świecie.
Przygody „Kici Koci” uczą dzieci
m.in. tego, jak zachowywać się
w różnych życiowych sytuacjach.
Dzięki nim dzieci poznają zasady
bezpieczeństwa, jak bezpiecznie
poruszać się na ulicy, na rowerze
oraz, jak szanować środowisko.

Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

Proponowane tematy:
• Bądź bezpieczny w ruchu
ulicznym – na podstawie
bajki „Kicia Kocia w mieście:
ruch uliczny”;
• Bądź bezpieczny na rowerze
– „Kicia Kocia na rowerze”;
• Co z tymi śmieciami? –
na podstawie bajki „Kicia
Kocia. Co z tymi
śmieciami?”
Cykl sześciu zajęć poruszających
Uczniowie klas
problemy ochrony środowiska.
1-3 szkoły
Celem zajęć jest kształtowanie
podstawowej
świadomości ekologicznej oraz
pokazanie uczniom, w jaki sposób
16

Dominika Besta, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Dominika Besta, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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należy postępować, aby chronić
środowisko naturalne. Zajęcia
powstały w oparciu o literaturę
ekologiczną, która pozwala
w przystępny i ciekawy sposób
zapoznać dzieci z problematyką
ekologii.
Proponowane tematy:
• Kształtowanie świadomości
ekologicznej na podstawie
baśni „Królewna Śnieżka”
J. I W. Grimm;
• Z ekologią za pan brat
na podstawie bajki „Trzy
świnki” J. i W. Grimm;
• Kształtowanie świadomości
ekologicznej „Woda daje
życie” na podstawie
opowiadania „Jedna
srebrna kropla”
H. Bechlerowej;
• Wieje wiatr – poznajemy
odnawialne źródła energii
na podstawie wiersza
„Dwa wiatry” J. Tuwima;
• Smog kontra czyste
17
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powietrze na podstawie
baśni ekologicznej
„Czarodziejskie ziarenka”
W. Próchniewicza;
• Chronimy środowisko
naturalne na podstawie
wiersza ekologicznego
„Kot Zefir i skarby przyrody”
A. Smak-Drewniak.
6.

Gawęda o śląskiej
Wigilii

Zajęcia o tradycjach, obrzędach
Uczniowie klas
i wróżbach wigilijnych
1-3 szkoły
kultywowanych na Śląsku. Dzieci podstawowej
poznają tradycyjne śląskie
potrawy świąteczne, sposoby
ich przygotowania oraz wierzenia
związane z Wigilią Bożego
Narodzenia. Zajęciom towarzyszy
wiele atrakcji, m.in. zagadki
tematyczne, budowanie
świątecznego pociągu,
wypełnionego symbolami Bożego
Narodzenia i wiele innych.

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

7.

„O murzynku w gwarze
śląskiej” na podstawie
„Elementarza śląskiego”
Marka Szołtyska

Wdrażanie uczniów
do rozumienia i posługiwania
się gwarą śląską na podstawie
tekstu: „O murzynku w gwarze

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Oferta bezpłatnych zajęć na rok szkolny 2020/2021

śląskiej”. Dzieci czytają wybrane
przez siebie fragmenty tekstu.
Podczas pracy grupowej tworzą
własny słownik gwary śląskiej
na podstawie wiersza.
8.

„Entliczek, pentliczek” –
rymowanki, wyliczanki
w folklorze dzieci

Dzieci poznają rymowanki,
wyliczanki, które funkcjonowały
w przekazie ustnym na Śląsku.
Podczas zajęć uczniowie czytają
rymowanki, które dawniej
towarzyszyły dzieciom w grach
i zabawach. Ciekawą formą zajęć
jest tworzenie własnych
rymowanek i wyliczanek.

Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

9.

Zaczarowany świat baśni

Program „Zaczarowany świat
baśni” to cykl warsztatów,
w trakcie których omówione
zostają wybrane baśnie z różnych
stron świata. Zajęcia polegają na
czytaniu, oglądaniu lub słuchaniu
baśni. W proponowanych
zadaniach i zabawach
wykorzystuje się elementy
edukacji polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej,
plastycznej i muzycznej.

Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl
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10.

Mądre bajki z całego
świata

Cykl zajęć dla dzieci oparty
Uczniowie klas
na bajkach i baśniach z różnych
1-3 szkoły
stron świata oraz na materiałach podstawowej
Kulczyk Foundation Wiem.
Czuję… Pomagam! Zajęcia mają
na celu budzenie i wzmacnianie
dobra od najmłodszych lat oraz
zapoznanie z różnymi rejonami
świata czy Polski. Nasze zajęcia
pozwalają na docenienie tego,
co ważne i naprawdę
wartościowe w poszczególnych
kulturach. Dzieci uświadamiają
sobie, że dziecko zawsze jest
dzieckiem, miłość miłością,
odpowiedzialność
odpowiedzialnością, a przyjaźń
przyjaźnią. Niezależnie od tego,
czy żyjemy w najdalszych
zakątkach Afryki, czy na polskiej
wsi lub w samym centrum dużego
miasta, np. Katowic.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl

11.

Poznajemy zawody

Celem zajęć jest zapoznanie
uczniów ze specyfiką pracy
wybranych zawodów (np. górnik,
kucharz, weterynarz, nauczyciel,

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl
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Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej
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policjant itd.), w trakcie których
dowiadują się czym jest praca,
na czym polega, do czego jest
potrzebna i jakie płyną
z niej korzyści.
12.

Odczarowane kodowanie Zajęcia są wstępem
– kodujemy – więcej
do programowania
wiemy
dla najmłodszych. Zabawy
z kodowaniem otwierają umysły,
rozwijają umiejętność logicznego
myślenia, rozumowania
i wnioskowania. Kształcą
wyobraźnię i kreatywność dzieci.
Zachęcają do działań grupowych,
dzięki czemu dzieci rozwijają się
społecznie. Nasze zajęcia
pozwalają oswoić i polubić
kodowanie, są pełne radości,
a ewentualne trudności, które
mogą pojawić się w ich trakcie
są przez dzieci traktowane jako
wyzwania, a nie jako problemy
czy bariery.

13.

Święta dawniej i dziś…

Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

Cykl zajęć, których celem jest
Uczniowie klas
zapoznanie uczniów z obrzędami, 1-3 szkoły
tradycjami oraz zwyczajami Świąt podstawowej
21

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
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14.

Podróże z bohaterami
bajek

Bożego Narodzenia oraz Świąt
Wielkanocnych.

e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl

Zajęcia mają na celu pobudzanie Uczniowie klas
i rozwijanie wyobraźni, twórczego 1-3 szkoły
myślenia i aktywności uczniów,
podstawowej
integrowanie grupy poprzez
stworzenie warunków do
wspólnych przeżyć, umiejętność
współpracy w grupie. Spotkania
polegają na czytaniu bajek lub
oglądaniu filmów animowanych
dla dzieci, zadaniach i zabawach
wykorzystujących elementy
edukacji muzycznej, plastycznej,
przyrodniczej, polonistycznej
i matematycznej.
Przykładowe tematy:
• „O Klaruni koronczarce
i zimowych wróżkach” –
Ewy Szelburg-Zarembiny;
• „Przygody Kacpra, Jana
i Piotra – na podstawie
bajki „Sobotnia Góra”
Romana Zmorskiego;
• „Kozucha Kłamczucha” –
Janiny Porazińskiej.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel. 32 258 57 84 wewn. 21, e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl
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15.

Zajęcia feryjne dla dzieci
szkół podstawowych

16.

Zajęcia z okazji
Tygodnia Bibliotek
dla dzieci szkół
podstawowych

17.

Program przeciwko
agresji wśród dzieci
„Oswoić jeżyka”

Przykładowe tematy zajęć
bibliotecznych:
• „Zimowe opowieści”.

Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

• „Cztery pory roku”
na podstawie baśni
„O dwunastu miesiącach”
Janiny Porazińskiej;
• „Zimowe pejzaże –
zaczarowane ferie
w bibliotece”.
„Z książką na majówkę” – zajęcia
biblioteczne rozbudzające
zainteresowanie literaturą
dla dzieci poprzez gry i zabawy
z tekstem.
Składa się z sześciu scenariuszy,
które mają na celu zapobieganie
agresji. Cykl zajęć ma za zadanie
zintegrować grupę, poprawić
komunikację między uczniami,
nauczyć radzenia sobie
z własnymi emocjami oraz
reakcjami na zachowanie innych.

23

Iwona Kośny (Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl
Dominika Besta, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

Iwona Kośny (Czytelnia),
tel.: 32 258 57 84, wewn. 23,
e-mail: czytelnia@pbw.katowice.pl

Uczniowie klas
1-3 szkoły
podstawowej

Dominika Besta (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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18.

Co najbardziej lubimy
w wierszach pana
Tuwima?

19.

Program „Dziecko
w sieci” z okazji
„Dnia Bezpiecznego
Internetu”

Cykl lekcji na temat wierszy dla
dzieci, autorstwa Juliana Tuwima.
Tematy realizowane w ramach
cyklu lekcji:
• Podróż Tuwimową
Lokomotywą (zajęcia
dla uczniów klas 3);
• Rozwijamy nasze
ornitologiczne
zainteresowania – czytamy
Ptasie radio J. Tuwima
(zajęcia dla uczniów klas
4-5);
• Jak napisać list? – lekcja
z wykorzystaniem wiersza
O Grzesiu kłamczuchu
i jego cioci J. Tuwima
(zajęcia dla uczniów klas
4-5).
Program obejmuje zagadnienia
bezpieczeństwa w Internecie
oraz poszanowania własności
intelektualnej. Ma służyć
uświadomieniu młodym
użytkownikom, że każdy
internauta może przyczynić
24

Uczniowie klas
1-3 i 4-5
szkoły
podstawowej

Katarzyna Herich
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21, e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

Uczniowie klas
1-3 i 4-6 szkoły
podstawowej

Anna Musiał (Wydział Informacji,
Promocji i Współpracy ze
Środowiskiem), tel.: 32 258 57 84
wewn. 21,
e-mail: icim@pbw.katowice.pl
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się do tego, że Internet będzie
miejscem bezpiecznym
i przyjaznym. Treści zakładają
wyposażenie uczniów w wiedzę
na temat zasad korzystania
z Internetu, zagrożeń, jakie niesie
sieć oraz prawa autorskiego.
Zajęcia w formie warsztatów
w dużej mierze oparte
na pracy własnej uczniów.
W trakcie zajęć uczniowie
dowiadują się, jak wykorzystywać
potencjał informacyjny do
samorealizacji, zdobywania
wiedzy, nauki czy zabawy, tak,
by nie działać wbrew prawu.
20.

Program „Teatralnie,
filmowo”

Program zakłada przekazanie
Uczniowie klas
uczniom wiedzy o teatrze
1-3 i 4-6 szkoły
i filmie. Uczniowie dowiadują się, podstawowej
jak powstaje spektakl teatralny
i film, poznają gatunki filmowe
i rodzaje spektakli ze szczególnym
uwzględnieniem działalności
teatrów muzycznych oraz
rozwoju musicalu jako gatunku.

25

Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl
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21.

Wielkanocne zwyczaje,
tradycje, obrzędy

Celem zajęć jest kształcenie
Uczniowie klas
wśród odbiorców szacunku
4-6 szkoły
wobec zwyczajów i tradycji
podstawowej
Wielkanocnych na Śląsku.
Uczniowie poznają gwarowe
nazewnictwo poszczególnych
obrzędów. Dokonują analizy
zwyczajów, które przetrwały
do dzisiaj i są nadal kultywowane.

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

22.

Żniwa – święto plonów

Podczas zajęć uczniowie poznają
historię dożynek, czyli ludowego
święta połączonego z obrzędami
dziękczynnymi za zebranie
plonów. Ukazana jest struktura
i forma obchodzenia tego święta.
Korowody, wieńce dożynkowe
szczegółowo przedstawia
prezentacja multimedialna.
Celem zajęć jest wypracowanie
wśród uczniów szacunku wobec
pracy na roli.

Uczniowie klas
4-6 szkoły
podstawowej

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

23.

Gwarowy zawrót
głowy

Podczas zajęć uczniowie
zapoznają się z cechami
charakterystycznymi gwary
śląskiej. Podczas ćwiczeń
praktycznych poznają gwarowe

Uczniowie klas
4-6 szkoły
podstawowej

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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brzmienie wybranych słów
i zwrotów. Podsumowaniem
zajęć jest quiz z zakresu
omawianego tematu.
24.

Zajęcia z edukacji
regionalnej – „To,
co zdobi i upiększa.
Strój ludowy na Górnym
Śląsku”

Uczniowie poznają kulturowe
funkcje i znaczenie ludowego
stroju śląskiego. Podczas zajęć
omawiane są poszczególne
elementy stroju. Zadaniem zajęć
jest wypracowanie wśród
odbiorców szacunku względem
kultywowania śląskiej tradycji
i zachęcanie do korzystania
ze źródeł z zakresu edukacji
regionalnej.

Uczniowie klas
4-6 szkoły
podstawowej

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

25.

Na wesoło: nie tylko
gwarowe zmagania
wyrazowe

Forma gry dydaktycznej
polegającej na poznawaniu
wyrazów z zakresu gwary śląskiej
w sposób łatwy, miły
i przyjemny. Uczniowie na
podstawie przygotowanych
materiałów dydaktycznych
poszerzają wiedzę z zakresu
edukacji regionalnej. Zasady
gry określa regulamin.

Uczniowie klas
4-6 szkoły
podstawowej

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

27

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Oferta bezpłatnych zajęć na rok szkolny 2020/2021

26.

Spotkanie z przygodą
– Alfred Szklarski

Uczniowie poznają sylwetkę
pisarza oraz uczestniczą w grze
dydaktycznej związanej z treścią
lektury „Tomek w krainie
kangurów”.

Uczniowie klas
5-6 szkoły
podstawowej

Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

27.

Świat wierzeń –
„Meluzyna, czyli panna
ze śląskiego wiatru”

Na podstawie baśni „Meluzyna,
czyli panna ze śląskiego wiatru”
omawiana jest funkcja wierzeń
ludowych przekazywanych
z pokolenia na pokolenie.
Uczniowie poznają różnice
pomiędzy baśniami i legendami
śląskimi a pozostałą częścią
folkloru polskiego.
Podsumowaniem zajęć
jest uzupełnienie karty pracy
związanej z tematyką zajęć.

Uczniowie klas
5-6 szkoły
podstawowej

Ewelina Kocot (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

28.

„Nie marszcz czoła,
ani nosa”, czyli dobre
maniery są passe?

Zajęcia na temat grzeczności
Uczniowie
językowej oraz zasad dobrego
klas 6 szkoły
wychowania. Warsztaty obejmują podstawowej
dwie jednostki lekcyjne. Pierwsza
zajmuje się warstwą leksykalną
oraz semantyczną języka
polskiego. Ćwiczenia słownikowe,
związane m.in. z wyjaśnianiem
etymologii słownictwa.
28

Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia), tel.: 32 258 57 84
wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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Druga część obejmuje
prezentację ogólnych zasad
zachowań grzecznościowych.
Zajęcia skupiają się na omówieniu
najbardziej typowych sytuacji,
relacji społecznych w miejscach
publicznych. Wymienione zostają,
tzw. „czarodziejskie słowa” oraz
zaprezentowane „złote zasady”
na wiele klasycznych sytuacji.
29.

Klub Interesującej Książki Podstawowym założeniem
Uczniowie klas
spotkań jest promocja i rozwój
4-8 szkoły
czytelnictwa dzieci i młodzieży.
podstawowej
Zajęcia nie mają sztywnych ram
lekcji bibliotecznej,
a ich głównym założeniem jest
wzbudzenie w uczniach pewnych
zachowań czytelniczych
i zamiłowania do czytania.
Metody najczęściej
wykorzystywane w czasie zajęć,
to: rozmowa, quiz wiedzy, karty
charakterystyki bohaterów,
rozsypanki wyrazowe. Posiadamy
dużą bazę materiałów do lektur,
które omawiamy w czasie KIK,
ale zawsze istnieje możliwość
29

Katarzyna Herich
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21, e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl
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wcześniejszego ustalenia
z nauczycielami tematu spotkania
(propozycja konkretnego tytułu,
jak również wybranej tematyki,
np.: książka przygodowa, książka
fantasy). Nie boimy się „starych”
tytułów, „nowe” też są
interesującym wyzwaniem.
30.

„Myślę, więc jestem” –
sposoby na szkolną
adaptację na podstawie
powieści „Sposób
na Alcybiadesa”
Edmunda Niziurskiego

Niestandardowe zajęcia.
Zabawę uczniom zapewni gra
dydaktyczna z wykorzystaniem
znajomości lektury i nie tylko.
Ćwiczenie literackie zadane
uczniom nauczyciel będzie mógł
ocenić w późniejszym terminie.

31.

W poszukiwaniu
bohatera – mity greckie

Prezentacja multimedialna
Uczniowie klas
Panteonu bogów greckich.
5-8 szkoły
Pojęcie mitologizmów. Tematyka podstawowej
mitologiczna w sztuce malarskiej
XVI i XIX wieku. Formy
wizualizacji z zastosowaniem
narzędzi TIK. Dla uczniów
starszych przegląd mitologicznych
toposów i archetypów. Dla
młodszych zagadki z rekwizytami.
30

Uczniowie klas
4-8 szkoły
podstawowej

Małgorzata Ochlust, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Małgorzata Ochlust, Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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32.

33.

34.

Warsztaty językowe
„Gdzie głowa rządzi,
tam człowiek nie błądzi”.
Czy znasz to słowo?

Forma indywidualnych ćwiczeń
Uczniowie klas
dla uczniów (mini quizy, zagadki – 6-8 szkoły
cytaty z literatury). Zadania
podstawowej
obejmują przekrojowo wiedzę
z literatury – znajomość treści
lektur i wiedzę z języka polskiego
(frazeologizmy, leksykę,
semantykę słownictwa
polskiego).

"Mądrej głowie dość
dwie słowie",
czyli frazeologia
dla każdego

Forma prezentacji
multimedialnej. Definicja pojęcia,
klasyfikacja. Formy poprawne
frazeologizmów – mini test.
Historyczne, kulturowe
i obyczajowe źródła pochodzenia
dawnych związków. Ciekawostki,
zagadki – odgadywanie
frazeologizmów po słowach
i obrazach.
Jak Cię słyszą, czyli Słowa Treści zajęć skupiają
mają znaczenie?
się na polskim słownictwie
emocjonalnym. Omówienie
m.in.: sposobów natężenia cech
emocji w języku, zdrobnień,
zgrubień, wulgaryzmów,
eufemizmów, kolokwializmów.
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Małgorzata Ochlust (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Uczniowie klas
6-8 szkoły
podstawowej

Małgorzata Ochlust (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Uczniowie
klas 8 szkoły
podstawowej

Małgorzata Ochlust (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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Celem zajęć jest dostrzeżenie
przez uczniów stosowności
używania odpowiednich słów
we właściwy sposób.
35.

Skąd się wzięły słowa?

Lekcja na temat początków
Uczniowie
mowy, pochodzenia słów.
klas 8 szkoły
Przegląd hipotez na temat
podstawowej
początków mowy, definiowanie
pojęć: słowo, słowo a wyraz,
język. Lekcja rozpoczyna się od
pojęcia „znaków” i umiejętności
ich odczytywania. Twórcza
dyskusja z uczniami na temat tzw.
„wyrazów niesamodzielnych”,
czy one mają znaczenie dla nas
w mowie? Jeśli tak – to jakie?
Jeśli nie – to dlaczego?

Małgorzata Ochlust (Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

36.

Projekt „Tu puka sztuka”

Zajęcia z zakresu historii sztuki
mające na celu kształtowanie
oraz rozszerzanie dyspozycji
uczniów, zarówno w sferze
intelektualnej jak i emocjonalnej
(wyobraźnia, kreatywność,
spostrzeganie, uczucia,
wrażliwość, przeżycie
estetyczne). Odbiorcy zapoznają

Katarzyna Czapla-Durska
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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Uczniowie klas
7-8 szkoły
podstawowej
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się z najbardziej znaczącymi
zjawiskami i postaciami w sztuce
w sposób przystępny, zrozumiały
i ciekawy.
Zakres tematyczny: sztuka
powszechna oraz polska
(malarstwo, architektura,
fotografia).
Przykładowe tematy:
• Sztuka przeciw szaleństwu.
Vincent van Gogh;
• Szkoła Widzenia,
czyli jak czytać fotografię;
• W sztuce 1+1 może dać każdą
liczbę z wyjątkiem 2. Pablo
Picasso – twórczość;
• Pop-art. Andy Warhol;
• Sztuka prehistoryczna.
Z wizytą w jaskini Lascaux;
• Nigdy nie malowałam snów.
Malowałam swoją
rzeczywistość. Twórczość
Fridy Kahlo;
• Salvador Dali. Między
33
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szaleństwem a geniuszem.
37.

Główne problemy
współczesnego świata

Zajęcia z edukacji globalnej,
będące uzupełnieniem
lub podsumowaniem lekcji
dotyczących problemów
zglobalizowanego świata. Mogą
też stanowić element różnych
przedsięwzięć, np. Dzień Ziemi,
Europejski Tydzień
Zrównoważonego Rozwoju
i innych inicjatyw edukacyjnych,
a nawet ferii zimowych. Mają
formę bogato ilustrowanej
prezentacji multimedialnej.
Przybliżają młodzieży –
na konkretnych przykładach
z ostatnich lat – zjawiska,
z którymi zmaga się świat.
Są to m.in. zagrożenia dla
środowiska, zmiany klimatyczne,
klęski elementarne, katastrofy
antropogeniczne, wodne,
powietrzne, lądowe i podziemne,
handel ludźmi i łamanie praw
człowieka, terroryzm
i cyberterroryzm, zmiany
demograficzne i ich skutki, głód
34

Uczniowie klas
6-8 szkoły
podstawowej

Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21, e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl
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i ubóstwo, choroby cywilizacyjne,
epidemie wśród ludzi i zwierząt,
uzależnienia i cyberuzależnienia,
subkultury, nierówności
edukacyjne.
38.

Kryminał literacki
i filmowy

Uczniowie poznają pojęcie
„kryminał”, jego cechy, odmiany
gatunkowe, najważniejsze dzieła
oraz głównych twórców.
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Uczniowie klas
6-8 szkoły
podstawowej

Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21, e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl
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3)

Lp.

Szkoły średnie

TEMAT LEKCJI/ZAJĘĆ

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Zajęcia dla uczniów
przygotowujących się do
matury z języka polskiego

Zajęcia w formie prezentacji multimedialnej.
Tematyka obejmuje: wartościowe strony www
oraz inne źródła pomocne w samodzielnym
przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, zagadnienie
radzenia sobie z tematami językowymi, ikonicznymi
i interpretacją wiersza na konkretnych przykładach
(zakres materiału można modyfikować wg
wskazanych przez Nauczyciela potrzeb, np. elementy
interpretacji działa filmowego, ogólne zasady pisania
rozprawki: budowa, typy, przydatne sformułowania).

Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl

2. Poznajemy bibliotekę
pedagogiczną

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów
do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki
pedagogicznej, zapoznanie z warsztatem
informacyjnym placówki oraz wykształcenie
umiejętności samodzielnego wyszukiwania
informacji i literatury na określony temat. Uczestnicy
zajęć poznają poszczególne wydziały biblioteki.

Barbara Michałek, Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl
e-mail: icim@pbw.katowice.pl

3. Wydawnictwa
informacyjne dostępne
w PBW w Katowicach

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe źródła
informacji dostępne w PBW. Uczestnicy poznają
zasady wyszukiwania literatury

Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),

36

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Oferta bezpłatnych zajęć na rok szkolny 2020/2021

na zadany temat w katalogach tradycyjnych
i elektronicznych oraz innych źródłach informacji.

tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl

4. Wyszukiwanie informacji
w bazach danych

Zajęcia warsztatowe w formie ćwiczeń praktycznych
polegających na przeszukiwaniu zasobów polskich
bibliotek w multiwyszukiwarkach. W ramach zajęć
uczniowie kształcą umiejętności korzystania
z elektronicznych baz danych.

Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: icim@pbw.katowice.pl

5. Główne problemy
współczesnego świata

Zajęcia z edukacji globalnej, będące uzupełnieniem
lub podsumowaniem lekcji dotyczących problemów
zglobalizowanego świata. Mogą też stanowić
element różnych przedsięwzięć, np. Dzień Ziemi,
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
i innych inicjatyw edukacyjnych, a nawet ferii
zimowych. Mają formę bogato ilustrowanej
prezentacji multimedialnej. Przybliżają młodzieży –
na konkretnych przykładach z ostatnich lat –
zjawiska, z którymi zmaga się świat. Są to m.in.
zagrożenia dla środowiska, zmiany klimatyczne,
klęski elementarne, katastrofy antropogeniczne,
wodne, powietrzne, lądowe i podziemne, handel
ludźmi i łamanie praw człowieka, terroryzm
i cyberterroryzm, zmiany demograficzne i ich skutki,
głód i ubóstwo, choroby cywilizacyjne, epidemie
wśród ludzi i zwierząt, uzależnienia
i cyberuzależnienia, subkultury, nierówności
edukacyjne.

Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl
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6. Projekt „Tu puka sztuka”

Zajęcia z zakresu historii sztuki mające na celu
kształtowanie oraz rozszerzanie dyspozycji uczniów,
zarówno w sferze intelektualnej jak
i emocjonalnej (wyobraźnia, kreatywność,
spostrzeganie, uczucia, wrażliwość, przeżycie
estetyczne). Odbiorcy zapoznają się z najbardziej
znaczącymi zjawiskami i postaciami w sztuce
w sposób przystępny, zrozumiały i ciekawy.
Zakres tematyczny: sztuka powszechna oraz polska
(malarstwo, architektura, fotografia).
Przykładowe tematy:
• Sztuka przeciw szaleństwu. Vincent van Gogh;
• Caravaggio, geniusz przeklęty;
• Szkoła Widzenia, czyli jak czytać fotografię;
• W sztuce 1+1 może dać każdą liczbę
z wyjątkiem 2. Pablo Picasso – twórczość;
• Pop-art. Andy Warhol;
• Sztuka prehistoryczna. Z wizytą w jaskini Lascaux;
• Nigdy nie malowałam snów. Malowałam swoją
rzeczywistość. Twórczość Fridy Kahlo;
• Salvador Dali. Między szaleństwem a geniuszem.
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Katarzyna Czapla-Durska
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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III. DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW

Lp.
1.

TEMAT ZAJĘĆ

ZAGADNIENIA OMAWIANE
NA ZAJĘCIACH

PUS „Pomyśl – Ułóż – Zajęcia praktyczne oparte na pomocach
Sprawdź”
i materiałach edukacyjnych Wydawnictwa
Epideixis. Ich celem jest przybliżenie
uczestnikom zasad edukacji poprzez
zabawę oraz zaproponowanie
praktycznych sposobów rozwijania
logicznego i abstrakcyjnego myślenia
u dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. W trakcie zajęć
uczestnicy mają możliwość zapoznania
się m.in. z Systemem Edukacji PUS oraz
wieloma innymi pomocami wspierającymi
rozwój i proces edukacji najmłodszych.
Dowiadują się, jak je wykorzystywać
podczas zajęć w szkole czy przedszkolu
i dostosowywać do bieżących potrzeb
oraz możliwości dzieci.
Termin warsztatów: październik / listopad
2020 r.
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ODBIORCY
Nauczyciele
przedszkoli
i edukacji
wczesnoszkolnej,
nauczyciele
świetlic,
pedagodzy
szkolni
i logopedzi

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 44,
e-mail:
opracowanie@pbw.katowice.pl
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2.

Tworzenie
materiałów
graficznych
za pomocą
programu
„Inkscape”

Inkscape – bezpłatny program
do tworzenia ulotek, plakatów, symboli,
znaków towarowych oraz logotypów.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się
z podstawami obsługi programu oraz będą
samodzielnie tworzyć różnorodne
materiały graficzne.

Nauczyciele
wszystkich
przedmiotów
i poziomów
nauczania,
nauczyciele
bibliotekarze

Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: icim@pbw.katowice.pl

3.

Canva – bezpłatne
narzędzie online do
tworzenia
atrakcyjnej grafiki

Canva – internetowe narzędzie,
umożliwiające tworzenie dowolnych
projektów graficznych. W trakcie zajęć
uczestnicy będą mogli samodzielnie
stworzyć materiały do wykorzystania na
portalach społecznościowych i stronach
internetowych oraz projektować ulotki,
wizytówki, plakaty, prezentacje, zakładki,
zaproszenia itp.

Nauczyciele
wszystkich
przedmiotów
i poziomów
nauczania,
nauczyciele
bibliotekarze

Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: icim@pbw.katowice.pl

4.

Bezpłatne
szkolenia
e-learningowe
z zakresu TIK

Kursy dotyczą obsługi wybranych
(darmowych) programów i aplikacji
internetowych, przydatnych w edukacji
oraz działaniach na rzecz promocji szkół
i bibliotek. W roku szkolnym 2020/2021
będą się odbywać szkolenia
z następujących tematów:

Nauczyciele,
nauczyciele
bibliotekarze
oraz inne osoby
zainteresowane

Anna Marcol,
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

• ABCya Paint – malujemy online;
• Jigsaw Planet – interaktywne puzzle;
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• Photo Collage – upiększamy zdjęcia;
• Photo Editor – darmowa obróbka

zdjęć;
• Photo Filters – szybki sposób

na ciekawe zdjęcie;
• Quizizz – nauka i zabawa,
• Toony Tool – tworzymy minikomiks;
• Voki – awatarowe szaleństwo;
• Word Art – wyrazowe chmurki

na każdą okazję;
• Wordwall – interaktywne quizy.

Kursy odbywają się na platformie
edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach:
https://moodle.pbw.katowice.pl/.
Nabór uczestników na ich kolejne edycje
będzie ogłaszany na platformie i stronie
internetowej biblioteki.
Istnieje również możliwość uruchomienia
wybranego kursu dla zainteresowanej
szkoły/placówki.
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5.

6.

Quizizz – klasowy
turniej wiedzy

Bezpłatne aplikacje
internetowe dla
dzieci

Quizizz to proste i darmowe narzędzie
internetowe do tworzenia interaktywnych
ćwiczeń z różnych dziedzin wiedzy,
które mogą przybrać formę klasowych
turniejów. Awatary, muzyka i śmieszne
memy sprawiają, że ich rozwiązywanie
jest prawdziwą przyjemnością. Konto
w aplikacji może założyć wyłącznie
nauczyciel, który podaje uczniom kod
do przygotowanego quizu. Usługa jest
dostępna pod adresem:
https://quizizz.com. Podczas warsztatów
uczestnicy poznają podstawy jej obsługi.

Nauczyciele,
nauczyciele
bibliotekarze

Szkolenie warsztatowe, podczas którego
zostaną zaprezentowane strony
z bezpłatnymi materiałami, przydatnymi
w pracy dydaktycznej. Uczestnicy poznają
aplikacje (nie wymagające rejestracji
i logowania), dzięki którym można
opracowywać internetowe rysunki,
kolorowanki, minikomiksy, animowane
postacie, e-puzzle i inne.

Wychowawcy
przedszkoli,
nauczyciele klas
1-3 szkół
podstawowych,
nauczyciele
bibliotekarze

42

(istnieje możliwość
przeprowadzenia
szkolenia
w pracowni
komputerowej
zainteresowanej
szkoły/placówki)

(istnieje możliwość
przeprowadzenia
szkolenia
w pracowni
komputerowej
zainteresowanej
szkoły/placówki)

Anna Marcol,
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

Anna Marcol,
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl
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7.

Jak założyć blog
w Bloggerze?

Szkolenie warsztatowe, podczas którego
uczestniczy dowiedzą się, jak założyć
za darmo i redagować blog edukacyjny
na platformie Blogger.com. Podczas
szkolenia będą mieli okazję założyć
przykładowe blogi.

Wychowawcy
przedszkoli,
nauczyciele klas
1-3 szkół
podstawowych,
nauczyciele
bibliotekarze

Anna Marcol,
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

(istnieje możliwość
przeprowadzenia
szkolenia
w pracowni
komputerowej
zainteresowanej
szkoły/placówki)

8.

Sieciowanie w szkole
i bibliotece

Sieć współpracy i samokształcenia online,
której tematyka będzie się koncentrowała
wokół wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
i bibliotece. Szkolenia organizowane
w ramach sieci będą dostępne wyłącznie
dla osób, które zdecydują się do niej
dołączyć.
Tematy szkoleń planowane w roku
szkolnym 2020/2021, będą dotyczyły
obsługi bezpłatnych narzędzi online:
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Wychowawcy
przedszkoli,
nauczyciele szkół
podstawowych
i średnich,
nauczyciele
bibliotekarze

Anna Marcol,
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl
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• Wstęp do kodowania. Bezpłatne
narzędzia internetowe do tworzenia
kart pracy;
• Poster Maker – prosty sposób
na darmowy plakat;
• Word Clouds – edukacyjne chmurki;
•

Photoramio – kolaże online.

Sieć będzie prowadzona na platformie
edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach:
https://moodle.pbw.katowice.pl/.
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Inne formy współpracy
Lp.
1.

TEMAT
„Dialogi Biblioteczne”

ZAGADNIENIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. Lompy w Katowicach wydaje czasopismo
informacyjno-poradnikowe „Dialogi Biblioteczne”
adresowane do bibliotekarzy bibliotek szkolnych
i pedagogicznych. Zachęcamy do współtworzenia
naszego półrocznika oraz nadsyłania materiałów
(sprawozdań z konferencji bibliotekarskich,
scenariuszy zajęć edukacyjnych związanych
z bieżącymi rocznicami i obchodami, artykułów
metodycznych itp.). Wskazówki dla autorów
opublikowano pod adresem:

Anna Marcol
– „Dialogi Biblioteczne”,
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45, e-mail:
dialogi.biblioteczne@pbw.katowice.pl

https://pbw.katowice.pl/dialogi/dialogi_wskazow
ki_dla_autorowewn.pdf.
2.

Ekspozycje

Zachęcamy do współpracy związanej
z prezentowaniem prac uczniów na terenie
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach. Tematyka i terminy
wystaw – do uzgodnienia.
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Anna Marcol,
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45,
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IV. STUDENCI, UCZESTNICY KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Lp.

TEMAT ZAJĘĆ

ZAGADNIENIA OMAWIANE
NA ZAJĘCIACH

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Warsztat informacyjny
biblioteki pedagogicznej

W czasie zajęć prezentowane
są podstawowe źródła informacji dostępne
w PBW. Uczestnicy poznają zasady
wyszukiwania literatury na zadany temat
w katalogach tradycyjnych i elektronicznych
oraz innych źródłach informacji.

2. Oferta edukacyjna
Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. J. Lompy
w Katowicach

Uczestnicy spotkania poznają różne formy
Anna Marcol,
działalności edukacyjnej katowickiej PBW
tel.: 32 258 57 84 wewn. 45, e-mail:
oraz działania realizowane w ramach
promocja@pbw.katowice.pl
wspomagania szkół i placówek oświatowych.
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Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 21,
e-mail: informacja@pbw.katowice.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Oferta bezpłatnych zajęć na rok szkolny 2020/2021

V. SENIORZY
TEMAT ZAJĘĆ
Sztukowanie,
czyli historia sztuki
dla każdego

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH
Zajęcia z zakresu historii sztuki mające na celu
kształtowanie oraz rozszerzanie dyspozycji słuchaczy,
zarówno w sferze intelektualnej jak i emocjonalnej
(wyobraźnia, kreatywność, spostrzeganie, uczucia,
wrażliwość, przeżycie estetyczne). Odbiorcy zapoznają
się z najbardziej znaczącymi zjawiskami i postaciami
w sztuce w sposób przystępny, zrozumiały i ciekawy.
Zakres tematyczny: sztuka powszechna oraz polska
(malarstwo, architektura, fotografia).
Przykładowe tematy:
• Sztuka przeciw szaleństwu. Vincent van Gogh;
• Caravaggio, geniusz przeklęty;
• Geniusz chmurny i niełatwy. Michał Anioł;
• Miasta przykryte popiołem;
• Migotliwe światło. Impresjoniści;
• O kobietach w sztuce, czyli dlaczego raz chude,
a raz nie;
• Nigdy nie malowałam snów. Malowałam swoją
rzeczywistość. Twórczość Fridy Kahlo;
• Nie tylko o Judaszu. Biblia w malarstwie.
47

OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Katarzyna Czapla-Durska
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 57 84 wewn. 20, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

POTRZEBUJESZ
POMOCY?

ZAPISZ SIĘ do
NASZEJ
BIBLIOTEKI
WWW: pbw.katowice.pl

Oferujemy:
jednorazowo 10 książek
na wskazany temat
szybką realizację zamówień

profesjonalne porady w zakresie
doboru literatury na wskazany temat
katalog i kartotekę
zagadnieniową dostępne online

zyskasz:
zapis online
konto elektroniczne
kod dostępu do czytelni IBUK Libra

JESTEŚMY DOSTĘPNI
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 8.00-19.00
SOBOTA: 9.00-14.00
Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

mailowe lub telefoniczne
zamówienia skanów, kserokopii
artykułów z czasopism lub
wybranych fragmentów książek
wykaz literatury na wskazany
temat wydrukowany lub mailem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
32 258 57 84, w. 20,
czytelnia@pbw.katowice.pl
32 258 57 84, w. 22, 23,
informacja@pbw.katowice.pl
32 258 57 84, w. 21.

