Wspomaganie szkół i placówek - oferta edukacyjna
na rok szkolny 2017/2018

DLA PRZEDSZKOLAKÓW
1. Poznajemy figury geometryczne.
2. Lokomotywa… Przedszkolaka wzywa.
3. Spotkanie z książką w bibliotece – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
4. Spotkanie z pluszowym misiem.
5. Z wizytą w PBW – Kącik Małego Czytelnika.
6. Zabawy literackie w bibliotece.
7. Zabawy z porami roku.
8. Bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego).
9. Jesień z jeżykiem (3,4 latki).
10. Zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem książki Katarzyny Szestak „Szary
domek”.
11. Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem
baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.
12. Dostęp do wody – edukacja globalna z wykorzystaniem opowieści „Po drugiej stronie
gór” A. Onichimowskiej w formie teatrzyku kamishibai.
13. Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii:
- Słuchaj rodziców kaczorku! – zajęcia z wykorzystaniem bajki T. Buzzeo
„Kaczorek Gapuś”
(kształtowanie wyobraźni; znaczenie rodziny; bezpieczeństwo w zabawie;
usprawnianie funkcji językowych).
- Obcy wśród nas – zajęcia z wykorzystaniem opowiadania M. Velthuijsa „Żabka i
obcy”
(adaptacja w grupie; uświadomienie, że każdy jest inny; kształtowanie postawy
tolerancji).
- Moje zaczarowane drzewo – zajęcia z wykorzystaniem opowiadania C.Kruusval
„Jabłonka Eli”
(rozwijanie wyobraźni; wzmacnianie wiary w siebie; praca w grupie; umacnianie
więzi ze światem przyrody).
- Sprzątanie, trudna sprawa – zajęcia z wykorzystaniem opowiadania J. i T.
Wieslanderów „Mama Mu sprząta”
(wzbogacanie słownictwa, wyrabianie nawyku porządku, współpraca w grupie).

SZKOŁA PODSTAWOWA
Edukacja wczesnoszkolna
1. Jak zbudowana jest książka? Tworzymy i wydajemy własną.
2. Moi ulubieni bohaterowie bajek : scenariusz zajęć dla klas I-III.

3. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Katarzyny Szestak
„Szary domek”.
4. Zajęcia biblioterapeutyczne „Kuferek pełen baśniowych fantazji” z wykorzystaniem
baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.
5. Edukacja dla wszystkich! - zajęcia z wykorzystaniem bajki "Szkoła Czi-Tam"
w formie teatru kamishibai.
6. „Odkrywamy peruwiański świat Puszczy Amazońskiej” – zajęcia z edukacji globalnej
z wykorzystaniem bajki w formie teatrzyku kamishibai.
7. Dostęp do wody – edukacja globalna z wykorzystaniem opowieści „Po drugiej stronie
gór” A. Onichimowskiej w formie teatrzyku kamishibai.

Szkoła podstawowa - kl. IV–VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Czasopisma dla dzieci: źródło wiedzy i rozrywki. Budowa czasopisma.
Historia książki – od tabliczki glinianej do książki drukowanej.
Książka dawna w zbiorach PBW – cymelia.
Książka od kuchni – poznajemy budowę książki.
Od zakupu do czytelnika – droga książki w bibliotece.
Ziemia Lubuska w legendach.
Polskie baśnie i legendy.
"Zrób sobie mema" - wykorzystanie TIK w popularyzacji czytelnictwa.
Edukacja dla wszystkich! - zajęcia z wykorzystaniem bajki "Szkoła Czi-Tam"
w formie teatru kamishibai.

Szkoła podstawowa - kl. VII
1. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
2. Prosto i rzetelnie korzystam z informacji z poszanowaniem praw autorskich.
3. Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji.

GIMNAZJUM
Czasopisma dla młodzieży – wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma.
Historia książki – od tabliczki glinianej do książki drukowanej.
Książka dawna w zbiorach PBW – cymelia.
Książka w literaturze i sztuce.
Mistrzowie renesansu: mistrzowie epoki.
Prosto do informacji - wyszukiwanie materiałów w zasobach bibliotek cyfrowych (np.
Kolekcje: Biblioteka Narodowa, Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA, Biblioteka
Literatury Polskiej w Internecie, Google Cultural Institute, Wolne Lektury).
7. Stosowanie opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej.
8. Wyszukiwanie źródeł w zasobach PBW – warsztat informacyjny biblioteki.
9. Z wizytą w PBW – warsztat i system informacyjny biblioteki. Źródła informacji.
Ogólne zasady korzystania ze zbiorów.
1.
2.
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SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA
1. Czasopisma dla młodzieży – wiem o nich wszystko. Budowa czasopisma.
2. 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.
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.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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, bibliografii podmiotowych,
przedmiotowych.

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 NAUCZYCIELI
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.
7. Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek szkolnych.
8. Skontrum w bibliotece.
9. Wykorzystanie warsztatu informacyjnego oraz zasobów PBW w celach edukacyjnych
- spotkania indywidualne i grupowe.
10. Zasady sporządzania zestawień bibliograficznych, bibliografii podmiotowych,
przedmiotowych.
11. Zasoby bibliotek cyfrowych - warsztaty indywidualne i grupowe.
12. Magia czytania. Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży wykład dla rad pedagogicznych.
1.
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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.
Nie musicie już Państwo przeszukiwać baz danych naszej placówki, ponieważ wystarczy
tylko przejrzeć odpowiedni segregator, dokonać wyboru i skopiować gotowy scenariusz na
kserografie.
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

