Wspomaganie szkół i placówek - oferta edukacyjna
na rok szkolny 2021/2022

DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
1.
2.
3.
4.

Magia czytania. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Zasoby PBW przydatne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie.
Zbiory PBW. Czasopisma nieodzowne w pracy nauczyciela.
Rekomendacja zbiorów PBW pomocnych w przygotowaniu lekcji wychowawczych.

DLA NAUCZYCIELI
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Gromadzenie zbiorów.
Multimedialne biblioteki edukacyjne - wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela.
Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw ciągłych.
Opracowanie formalno-rzeczowe wydawnictw zwartych - JHP BN, UKD.
Opracowanie formalno-rzeczowe zbiorów multimedialnych.
Prezentacja oferty edukacyjnej i usług PBW w ramach posiedzeń Rad Pedagogicznych
lubuskich szkół.
Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek szkolnych.
Skontrum w bibliotece.
Wykorzystanie warsztatu informacyjnego oraz zasobów PBW w celach edukacyjnych spotkania indywidualne i grupowe.
Zasady sporządzania zestawień bibliograficznych, bibliografii podmiotowych,
przedmiotowych.
Zasoby bibliotek cyfrowych - warsztaty indywidualne i grupowe.
Magia czytania. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży - wykład dla
rad pedagogicznych.
Zasoby PBW przydatne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie.
Zbiory PBW. Czasopisma nieodzowne w pracy nauczyciela.
Rekomendacja zbiorów PBW pomocnych w przygotowaniu lekcji wychowawczych.
Książka w życiu najmłodszych. Pozytywny wpływ czytania książek na rozwój dziecka – wykład
dla rodziców.

DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zaprasza
nauczycieli bibliotekarzy do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia. Informujemy
również o możliwości skorzystania z oferty wspomagania dla nauczycieli. W ramach tej oferty
proponujemy m.in. wykład dla rad pedagogicznych „Magia czytania. Rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży” oraz działanie w ramach pedagogizacji rodziców „Książka
w życiu najmłodszych. Pozytywny wpływ czytania książek na rozwój dziecka”. Zachęcamy także
do promowania swojej placówki w formie wystawy w Wypożyczalni PBW.

DLA PRZEDSZKOLAKÓW
1. Zajęcia z edukacji patriotycznej „Polska – moja ojczyzna”.

2.
3.
4.
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6.
7.
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20.
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Poznajemy figury geometryczne.
Lokomotywa… Przedszkolaka wzywa.
Spotkanie z książką w bibliotece – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
Spotkanie z pluszowym misiem.
Z wizytą w PBW – Kącik Małego Czytelnika.
Zabawy literackie w bibliotece.
Zabawy z porami roku.
Bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego).
Jesień z jeżykiem (4-latki).
Zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem książki Katarzyny Szestak „Szary domek”.
Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem baśni
Hansa Christiana Andersena „Brzydkie kaczątko”.
Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem baśni
Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.
Dostęp do wody – edukacja globalna z wykorzystaniem opowieści „Po drugiej stronie
gór” A. Onichimowskiej w formie teatrzyku kamishibai.
Smaczne zagadki – zajęcia z edukacji globalnej.
Dlaczego marzenia? Stań się jak motyl - zajęcia biblioterapeutyczne
z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai „O gąsienicy, która zmieniła się w motyla”.
Niedźwiadek Wojtek i inne znane misie.
Uczucia i emocje – cykl zajęć z elementami biblioterapii (rozpoznawanie i nazywanie
emocji; sposoby bezpiecznego wyrażania uczuć; wzmacnianie umiejętności pracy
w grupie).
Czarodziejski świat Muminków – zajęcia biblioterapeutyczne.
Moje zaczarowane drzewo – zajęcia z elementami biblioterapii.
Z baśnią i legendą przez Polskę w formie teatru kamishibai.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Edukacja wczesnoszkolna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jak zbudowana jest książka? Tworzymy i wydajemy własną.
Moi ulubieni bohaterowie bajek : scenariusz zajęć dla klas I-III.
Zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem książki Katarzyny Szestak „Szary domek”.
Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem baśni
Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.
Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem baśni
Hansa Christiana Andersena „Brzydkie Kaczątko”.
Edukacja dla wszystkich! - zajęcia z wykorzystaniem bajki "Szkoła Czi-Tam" w formie teatru
kamishibai.
„Odkrywamy peruwiański świat Puszczy Amazońskiej” – zajęcia z edukacji globalnej z
wykorzystaniem bajki w formie teatrzyku kamishibai.
Dostęp do wody – edukacja globalna z wykorzystaniem opowieści „Po drugiej stronie gór” A.
Onichimowskiej w formie teatrzyku kamishibai.
Koci świat – zajęcia z wykorzystaniem bajki „Kotka Milusia” w formie teatrzyku kamishibai.
,,Mały Ratowniczek”- zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy.
,,Mały Ratowniczek”- zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy. Cz. 2
Dlaczego marzenia? Stań się jak motyl - zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem
teatrzyku kamishibai „O gąsienicy, która zmieniła się w motyla”.
Bajka o Wiśle” - zajęcia z edukacji społeczno-przyrodniczej w formie teatru kamishibai.

14. „Moje drzewo” - zajęcia z elementami biblioterapii z wykorzystaniem wierszy Danuty
Wawiłow.
15. Uczucia i emocje – cykl zajęć z elementami biblioterapii (rozpoznawanie i nazywanie emocji;
sposoby bezpiecznego wyrażania uczuć; wzmacnianie umiejętności pracy w grupie).
16. Czarodziejski świat Muminków – zajęcia biblioterapeutyczne.
17. Z baśnią i legendą przez Polskę w formie teatru kamishibai.
18. Wartość współpracy i pomocy - zajęcia z wykorzystaniem bajki „Gadatliwy ptak Narina” w
formie teatru kamishibai.

Szkoła podstawowa - kl. IV–VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Każdy może być poetą – warsztaty biblioterapeutyczne.
Historia książki – od tabliczki glinianej do książki drukowanej.
Książka dawna w zbiorach PBW – cymelia.
Książka od kuchni – poznajemy budowę książki.
Ziemia Lubuska w legendach.
Polskie baśnie i legendy.
"Zrób sobie mema" - wykorzystanie TIK w popularyzacji czytelnictwa.
Edukacja dla wszystkich! - zajęcia z wykorzystaniem bajki
w formie teatru kamishibai.
9. Moja pierwsza książka – warsztat reminiscencyjny.

"Szkoła

Czi-Tam"

Szkoła podstawowa - kl. VII
1.
2.
3.
4.
5.

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Prosto i rzetelnie korzystam z informacji z poszanowaniem praw autorskich.
Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji.
Biblioteka skarbcem kultury.
I ty możesz zostać dziennikarzem – sporządzamy wywiad.

Szkoła podstawowa - kl. VIII
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ochrona własności intelektualnej w kulturze cyfrowej.
Prawa i obowiązki internauty - bezpieczne i etyczne poruszanie się w sieci.
Słowniki w samokształceniu ucznia.
Technologia informacyjna w popularyzowaniu czytelnictwa.
Wywiad dziennikarski jako gatunek publicystyczny.
Ordinary people - extraordinary stories - Zwykli ludzie - niezwykłe historie. – Poziom B1

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czasopisma dla młodzieży – wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma.
Elektroniczna wypożyczalnia krok po kroku.
Historia książki – od tabliczki glinianej do książki drukowanej.
Książka dawna w zbiorach PBW – cymelia.
Książka w literaturze i sztuce.
Słowniki i poradniki językowe – wykorzystanie i zastosowanie w nauce własnej.
Stosowanie opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej.

8. Wyszukiwanie informacji w bibliotecznych katalogach on-line oraz zasobach bibliotek
cyfrowych (np. Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA,
Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wolne Lektury).
9. Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW – warsztat informacyjny biblioteki.
10. Z wizytą w PBW – warsztat i system informacyjny biblioteki. Źródła informacji. Ogólne zasady
korzystania ze zbiorów.
11. Ordinary people - extraordinary stories - Zwykli ludzie - niezwykłe historie. – Poziom B1

DLA STUDENTÓW
1.
2.
3.
4.

Elektroniczna wypożyczalnia krok po kroku.
Od zakupu do czytelnika – droga książki w bibliotece.
Szkolenia biblioteczne, praktyki zawodowe.
Zasady
sporządzania
zestawień
bibliograficznych,
przedmiotowych.

bibliografii

podmiotowych,

MATERIAŁY REPERTUAROWE
Zapraszamy wszystkich Nauczycieli do Czytelni Biblioteki, gdzie czekają przygotowane
materiały repertuarowe. Gotowe scenariusze są bardzo przydatne przy organizowaniu
różnych uroczystości, apeli, spotkań, inscenizacji i przedstawień teatralnych. Mamy nadzieję,
że scenariusze repertuarowe będą pomocą i inspiracją w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Zbiór scenariuszy w segregatorach jest uaktualniany. Wszystkie przygotowane materiały
repertuarowe zostały opublikowane po roku 2000. Obecnie dostępne są scenariusze na
następujące tematy:










Dzień Edukacji Narodowej.
Dzień otwarty szkoły.
Otrzęsiny.
Pasowanie na ucznia.
Pożegnanie przedszkola i szkoły.
Przyjęcie w poczet czytelników.
Rozpoczęcie roku szkolnego.
Święto szkoły, święto patrona.
Zakończenie roku szkolnego.

WYSTAWY
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze organizuje ekspozycje tematyczne w
Wypożyczalni oraz w holu wystawowym Biblioteki wykorzystując zbiory własne
oraz wydawnictwa przekazane przez instytucje samorządowe, środowisko oświatowe i
kulturalne.
Informujemy, że istnieje możliwość wypożyczenia wystaw.

Kontakt :
tel. (68) 453 26 47, 453 26 48
e-mail : bibliografia@pbw.zgora.pl

