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KONTAKT 

 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej 
ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa 
 
Sekretariat 
Telefon: (22) 810 46 64 
Adres e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl 
 
Informatorium i Wypożyczalnia 
Telefon: (22) 810 26 52 
Adres e-mail: wypozyczalnia.goclawska@pbw.waw.pl 
 
Chęć uczestnictwa w wybranych formach należy zgłaszać:  
 
Wydział Wspomagania Edukacji 
Telefon: 501 379 703 lub (22) 810 46 64 wew. 110 
Adres e-mail: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl 
 
FILIE: 
 
PBW im. KEN Filia w Błoniu 
ul. Jana Pawła II 1 B, 05-870 Błonie, 
tel.: (22) 725-36-91 e-mail: pbw.blonie@pbw.waw.pl 
 
PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 
ul. 11 Listopada 48 (IV piętro), 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel.: (22) 755-57-89 e-mail: pbw.grodzisk@pbw.waw.pl 
 
PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul. Mazowiecka 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
tel.: (22) 775-30-01 e-mail: pbw.nowydwor@pbw.waw.pl 
 
PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 
ul. Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew  
tel.: (46) 862-27-16 e-mail: pbw.sochaczew@pbw.waw.pl 
 
PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 
ul. Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów 
tel.: (46) 855-44-58 e-mail: pbw.zyrardow@pbw.waw.pl 
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KONFERENCJE 
PBW im. KEN w Warszawie  

 

TERMIN TYTUŁ 

06 X 2021 Szukam, podpatruję, wybieram, stosuję… nauki zdalnej ciąg 

dalszy. Konferencja informacyjno-metodyczna dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych 

28 I 2022 Pedagogika serca - o dobrych emocjach w życiu człowieka. 

Ogólnopolska konferencja z okazji 95. rocznicy urodzin Marii 

Łopatkowej 

22 II 2022 V Konferencja Edukacja varsavianistyczna w szkole 

09 III 2022 Konferencja informacyjno-metodyczna dla szkół podstawowych 

16 III 2022 Konferencja informacyjno-metodyczna dla szkół 

ponadpodstawowych 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

TERMIN TYTUŁ 

22 IX 2021 

 

Spotkanie informacyjne z nauczycielami bibliotekarzami powiatu 

warszawskiego zachodniego 

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

TERMIN TYTUŁ 

17 XI 2021 Uroczysta konferencja z okazji obchodów Jubileuszu 75–lecia Filii 

12 V 2022 Konferencja z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek 
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PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

TERMIN TYTUŁ 

29 IX 2021 

 

Spotkanie informacyjno-metodyczne dla nauczycieli 

bibliotekarzy 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

TERMIN TYTUŁ 

15 IX 2021 Jak nie zgubić „dziecka” w uczniu? Konferencja informacyjno-

metodyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

20 X 2021 

 

Z dzieckiem w świat wartości. Dlaczego czytanie dzieciom jest 

dzisiaj szczególnie potrzebne?  

11 V 2022 Uroczysta konferencja z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek  

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

TERMIN TYTUŁ 

29 IX 2021 

 

Konferencja informacyjno-metodyczna dla nauczycieli 

bibliotekarzy 
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SZKOLENIA STACJONARNE 
Realizacja szkoleń uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju. 

Zgłoszenia na szkolenia stacjonarne prosimy kierować na adres e-mail: 

wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl podając imię i nazwisko, nazwę i adres 

placówki oraz numer telefonu kontaktowego. 

 

PBW im. KEN w Warszawie  

TERMIN TYTUŁ 

28 IX 2021 Bibliotekarz szuka pomysłów / Barbara Szczepaniak 

19 X 2021 Rotacja po stacjach – innowacyjna metoda pracy z uczniami / 

Agnieszka Zdrojewska, Dorota Walasek-Woźniak 

21 X 2021  Matematyka dla przedszkolaka / Małgorzata Czuba 

27 X 2021 Pląsy i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi / Sylwia Jaworska  

24 XI 2021 

 

Przemijanie – najważniejsze pytania, najtrudniejsze pożegnania / 

Iwona Szagała, Katarzyna Gołubiew 

01 XII 2021 Spotkanie z Instytutem Głuchoniemych / Bożena Stacewicz 

03 XII 2021 Anioły w literaturze / Barbara Szczepaniak 

11 I 2022 

 

Wyplatane anioły - warsztaty tworzenia makramowych aniołów 

/ Sylwia Jaworska 

12 I 2022 Tworzenie grafik w aplikacji CANVA / Agnieszka Babula 

19 I 2022 Moda zna czytanie / Barbara Szczepaniak, Katarzyna Gołubiew 

24 I 2022 Emocje zapisane w książkach / Barbara Szczepaniak 

16 II  2022 

 

Awans zawodowy nauczyciela na stopień nauczyciela 

dyplomowanego - spotkanie informacyjno-szkoleniowe / Mariola 

Pryzwan  

16 II  2022 Emocje zapisane w książkach. Cz. 2 / Barbara Szczepaniak 
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02 III 2022 Literatura jest kobietą / Katarzyna Gołubiew 

10 III 2022 Ochrona zbiorów bibliotecznych / Kamila Smolarek 

15 III 2022 Metody pracy z uczniem – mindmapy i nie tylko… / Dariusz 

Bruzgo  

29 III 2022 

 

Rysa na obrazie – o roli stereotypów na postrzeganie  

wizerunku kobiet / Katarzyna Gołubiew 

06 IV 2022 Ryby w literaturze / Barbara Szczepaniak 

28 IV 2022 

 

Digitalizacja cennych zbiorów biblioteki, a projekt Polona / 

Katarzyna Majchrzak 

11 V 2022 

 

Kreatywne tworzenie opowieści z wykorzystaniem kości Story 

Cubes  / Sylwia Jaworska 

18 V 2022 

 

Drama to nie dramat w bibliotece / Barbara Szczepaniak, 

Katarzyna Gołubiew 

31 V 2022 

 

5 sposobów na Czerwonego Kapturka, przykłady wykorzystania 

baśni klasycznych w pracy z dziećmi / Sylwia Jaworska  

01 VI 2022 

 

Drama to nie dramat w bibliotece / Barbara Szczepaniak, 

Katarzyna Gołubiew 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

TERMIN TYTUŁ 

23 XI 2021 

 

Jak zachęcić najmłodszych do czytania? Pomysły na zabawy 

przed czytaniem książki / Małgorzata Szymańska 

08 XII 2021 Emocje zapisane w książkach cz. 2 /  Barbara Szczepaniak  

18 I 2022 Terapia ręki i ćwiczenia grafomotoryczne w pracy nauczyciela 

przedszkola. Prezentacja pomocy dydaktycznych do pracy       

z dziećmi / Małgorzata Szymańska 
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14 III 2022 

 

 

Co zrobić żeby spotkania z książką dla dzieci były nadal 

ciekawe? Pomysły na prace z dziećmi po głośnym przeczytaniu 

książki / Małgorzata Szymańska 

04 IV 2022 Prezentacja nowości z zakresu literatury dot. Autyzmu  i Zespołu 

Aspergera dla nauczycieli wspomagających / Joanna 

Chojnacka 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

TERMIN TYTUŁ 

29 IX 2021 Bibliotekarz szuka pomysłów / Barbara Szczepaniak 

03 XI 2021 Biblioteka, to nie tylko książki… na planszówki do szkolnej 

biblioteki / Agnieszka Zdrojewska, Dorota Walasek-Woźniak 

08 XII 2021 W kręgu psychologii codzienności – od pułapki perfekcjonizmu, 

poprzez więzienie emocjonalne dziecka do schematu 

kobiecych ról / Iwona Szagała 

17 III 2022 Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy nauczyciela / 

Monika Witkowska 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

TERMIN TYTUŁ 

17 XI 2021 Jak zorganizować Dzień Podróżnika dla dzieci na podstawie 

książki „Poznaj Europę przez zabawę (…)” Warsztaty dla 

nauczycieli bibliotekarzy / Martyna Winnicka 

24 XI 2021 "Poznaj Europę przez zabawę: jak zorganizować Dzień 

Podróżnika dla dzieci?" Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, 

klas I-III szkół podstawowych i świetlic / Martyna Winnicka 



 

9 | S t r o n a  
 

 

14 XII 2021 Work life balance a wypalenie zawodowe: treningi 

antystresowe dla bibliotekarzy / prowadzące Katarzyna 

Wiśniewska, Ewelina Daniłowicz PPP Sochaczew 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

TERMIN TYTUŁ 

29 IX 2021 W kręgu psychologii codzienności – od pułapki perfekcjonizmu, 

poprzez więzienie emocjonalne dziecka do schematu 

kobiecych ról / Iwona Szagała 

03 XI 2021 Leporello – alternatywa dla lapbooka / Barbara Jerzak 

16 II 2022 Narzędzia rozwoju osobistego / Elżbieta Woźnicka 

06 IV 2022 Logoterapia i logo dydaktyka – pytania o sens / Elżbieta 

Woźnicka, Marta Sydry 

Termin 

podany po 

zebraniu 

grupy 

Moja supermoc: uważność w przedszkolu / Elżbieta Woźnicka, 

Marta Sydry 

Termin 

podany po 

zebraniu 

grupy 

Książki uczuć: potencjał edukacyjny książek obrazkowych / 

Marta Sydry 
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SZKOLENIA ONLINE 

NA PLATFORMIE CLICKMEETING 
Zapisy na szkolenia online odbywają się poprzez formularz dostępny  

na karcie szkolenia w zakładce Kalendarz na stronie biblioteki. 

 

TERMIN TYTUŁ / PROWADZĄCA 

28 X 2021 Konstruktywna krytyka – jak to osiągnąć / Dariusz Bruzgo 

18 XI 2021 Excel – formuły / Agata Kyzioł-Cieślak 

 23 XI 2021 

 

Jak zachęcić najmłodszych do czytania? Pomysły na zabawy 

przed czytaniem książki / Małgorzata Szymańska 

25 XI 2021 Excel - wykresy / Agata Kyzioł-Cieślak 

26 XI 2021 Literackie inspiracje na Boże Narodzenie / Katarzyna Gołubiew 

30 XI 2021 Escape Room – to nie musi być trudne! / Agata Kyzioł-Cieślak 

02 XII 2021 Anioł w literaturze / Barbara Szczepaniak 

08 XII 2021 Emocje zapisane w książkach cz. 2 / Barbara Szczepaniak  

15 XII 2021 Książki na receptę. Cz. 2  / Iwona Szagała 

16 XII 2021 Pokój zagadek w klasie szkolnej / Agata Kyzioł-Cieślak 

12 I 2022 Ewidencja materiałów bibliotecznych / Beata Zaraś 

13 I 2022 Przejęcie lub przekazanie biblioteki / Agata Kyzioł-Cieślak 

20 I 2022 DBN zmiany w opracowaniu dokumentów / Agata Kyzioł-Cieślak  

21 I 2022 Moda zna czytanie / Katarzyna Gołubiew,  Barbara Szczepaniak  

25 I 2022 Emocje zapisane w książkach / Barbara Szczepaniak 

18 II 2022 Emocje zapisane w książkach. Cz. 2 / Barbara Szczepaniak 

24 II 2022 Opracowanie formalne - nowa metodyka BN / Agata Kyzioł- 



 

11 | S t r o n a  
 

 

 Cieślak 

01 III 2022 Literatura jest kobietą / Katarzyna Gołubiew 

03 III .2022 

 

Rysa na obrazie o roli stereotypów na postrzeganie wizerunku ko-

biet / Katarzyna Gołubiew 

04 III 2022 Ochrona zbiorów bibliotecznych / Kamila Smolarek 

30 III 2022 

 

Akceptacja dla autyzmu. Prezentacja książek pomagających 

dzieciom, młodzieży i dorosłym zrozumieć świat ludzi ze spektrum 

autyzmu / Iwona Szagała 

08 IV 2022 

 

Prezentacja wybranych książek na temat autyzmu i zespołu 

Aspergera / Iwona Szagała 

07 IV 2022 

 

Moja praca kocha mnie bez wzajemności – warsztaty bibliotera-

peutyczne przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu / Agata 

Kyzioł-Cieślak 

06 V 2022 

 

Jak napisać sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela 

mianowanego / Barbara Szczepaniak 

20 V 2022 

 

Jak przygotować prezentacje ze stażu na stopień nauczyciela 

mianowanego / Barbara Szczepanik 
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KURSY I SZKOLENIA  

NA PLATFORMIE MOODLE 
PBW im. KEN w Warszawie  

 

1. Narzędzia internetowe do urozmaicenia zajęć z uczniami. Tworzenie 

puzzli online, rysunków typu "połącz kropki" i komiksów w aplikacji Make 

Beliefs Comix / Joanna Matoszko 

2. 5 sposobów na Czerwonego Kapturka, czyli przykłady wykorzystania 

baśni klasycznych w pracy z dziećmi / Sylwia Jaworska 

3. Audiobook – alternatywna forma książki drukowanej / Katarzyna 

Gołubiew 

4. Czytanie ze smakiem: smacznie o książkach i potrawach w literaturze / 

Katarzyna Gołubiew 

5. Escape Room i pokój zagadek jako alternatywna forma edukacji / 

Agata Kyzioł-Cieślak 

6. Ewidencja zbiorów bibliotecznych/Agnieszka Babula 

7. Excel dla nauczycieli – podstawowe formuły / Agata Kyzioł-Cieślak 

8. Excel dla nauczycieli – podstawowe wykresy / Agata Kyzioł-Cieślak 

9. Gry planszowe w bibliotece i edukacji / Dorota Walasek-Woźniak, 

Agnieszka Zdrojewska 

10. Grywalizacja – co to takiego? Jak można ją wykorzystać w bibliotece     

i nauczaniu? / Agnieszka Zdrojewska 

11. Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście? – przegląd wybranej literatury 

dla uczniów klas IV-VI / Katarzyna Gołubiew 

12. Jak rozmawiać z dziećmi o Holocauście? - przegląd wybranej literatury 

dla uczniów klas IV-VI. Kurs 2 / Joanna Matoszko 

13. Jak sporządzić bibliografię załącznikową? / Agnieszka Zdrojewska 

14. Jak stworzyć drzewo genealogiczne? – materiały pomocnicze / 

Agnieszka Zdrojewska 
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15. Katalog PBW im. KEN w Warszawie – przewodnik / Monika Witkowska 

16. Literackie podróże kształcą, bawią, inspirują / Katarzyna Gołubiew 

(V/VI 2022)  

17. Literatura i zmysły / Katarzyna Majchrzak 

18. Mitologia słowiańska dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - materiał 

pomocniczy dla nauczycieli / Joanna Matoszko 

19. Moja praca kocha mnie bez wzajemności / Agata Kyzioł-Cieślak 

20. Najczęstsze błędy językowe Polaków / Katarzyna Majchrzak 

21. O przyjaźni słów kilka / Katarzyna Gołubiew (II 2022)  

22. Pląsy i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi / Sylwia Jaworska 

23. Polskie biblioteki cyfrowe / Katarzyna Majchrzak 

24. Przejęcie biblioteki i co dalej? / Agata Kyzioł-Cieślak 

25. Sztuka współczesna w pigułce / Katarzyna Majchrzak 

26. UKD w bibliotece szkolnej / Agata Kyzioł-Cieślak, Dorota Walsek-

Woźniak 
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SIECI WSPÓŁPRACY 

I SAMOKSZTAŁCENIA 
 

W poszczególnych placówkach Biblioteki 

działają sieci współpracy i samokształcenia. 

Harmonogram, cele i tematykę spotkań uzgadniają uczestnicy 

na pierwszym spotkaniu sieci. 

Osoby zainteresowane włączeniem się w prace poniżej 

wymienionych  sieci  prosimy o kontakt: 

tel.: 501 379 703, (22) 810-46-64 wew.110 

e-mail: wspomaganie.edukacji@pbw.waw.pl. 

W sprawie sieci współpracy i samokształcenia w Filiach prosimy 

o kontaktowanie się z poszczególnymi placówkami PBW. 

                                                                                                                                          

PBW im. KEN w Warszawie 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych –  

      koordynatorka Lilla Kołodziejczyk e-mail:  lilla.kolodziejczyk@pbw.waw.pl 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej   

      Zaczytane Przedszkolaki – koordynatorki  Barbara Szczepaniak e-mail:  

barbara.szczepaniak@pbw.waw.pl i Katarzyna Gołubiew e-mail: 

katarzyna.golubiew@pbw.waw.pl 

 Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych Inspiracje są   

      wśród nas – koordynatorka Katarzyna Gołubiew e-mail: 

katarzyna.golubiew@pbw.waw.pl 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Edukacja 

      Varsavianistyczna – koordynatorki Lilla Kołodziejczyk e-mail: 
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lilla.kolodziejczyk@pbw.waw.pl i Anna Wigura 

 Sieć Współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy bibliotek 

      pedagogicznych opracowujących zbiory za pomocą Deskryptorów       

      Biblioteki Narodowej – koordynatorka Agata Kyzioł-Cieślak e-mail: 

agata.kyziol@pbw.waw.pl 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – 

koordynatorka Sylwia Jaworska e-mail: sylwia.jaworska@pbw.waw.pl 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych –    

koordynatorka Agnieszka Abramowska  

e-mail: agnieszka.abramowska@pbw.waw.pl 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej – 

koordynatorka Małgorzata Szymańska  

e-mail: malgorzata.szymanska@pbw.waw.pl 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających  

      ze szkół podstawowych – koordynatorka Joanna Chojnacka  

      e-mail: joanna.chojnacka@pbw.waw.pl 

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych      

Rozczytani – koordynatorka Mariola Suska  

e-mail: mariola.suska@pbw.waw.pl 

  

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy  szkolnych   

     Rozwijanie kompetencji czytelniczych – koordynatorka Agnieszka  

     Sokołowska e-mail: agnieszka.sokolowska@pbw.waw.pl 
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PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu  

sochaczewskiego  WSPÓŁCZESNY BIBLIOTEKARZ – koordynatorka Aneta  

Stępień e-mail: aneta.stepien@pbw.waw.pl 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu 

żyrardowskiego – koordynatorka Elżbieta Woźnicka  

e-mail: elzbieta.woznicka@pbw.waw.pl 
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IMIĘ I NAZWISKO 

INSTRUKTORA 
ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI DYŻURY 

Agnieszka BABULA 
agnieszka.babula@pbw.waw.pl 

 Biblioteki cyfrowe, serwisy internetowe  

    w  pracy bibliotekarza 

 Formy promocji biblioteki szkolnej 

 Promocja czytelnictwa dzieci 

   i młodzieży 

Czwartek 

10.00-12.00 

(możliwy inny 

termin po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu) 

Joanna BOJARSKA 
joanna.bojarska@pbw.waw.pl 

 Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN    

i JHP BN) zbiorów zwartych i specjalnych 

ze szczególnym uwzględnieniem 

pakietów i poszytów 

 Biblioterapia w zajęciach edukacyjnych 

 Budżet partycypacyjny – 

przygotowywanie  projektów 

 Publikacje: zestawienia bibliograficzne 

Czwartek 

10.00-12.00 

(możliwy inny 

termin po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu) 

Dariusz BRUZGO 
dariusz.bruzgo@pbw.waw.pl 

 Metodologia pisania prac 

popularnonaukowych i naukowych 

 Współpraca z pracownikami socjalnymi  

w sytuacjach interwencji wobec rodziny 

ucznia 

W zależności  

od potrzeb, po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu 

Małgorzata CZUBA 
malgorzata.czuba@pbw.waw.pl 

 Wyszukiwanie informacji w katalogu 

bibliotecznym INTEGRO, KARO, NUKAT 

 Tworzenie zestawień bibliograficznych 

 Organizacja wystaw w bibliotece 

 Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych 

 Praca z trudnym czytelnikiem 

W zależności 

od potrzeb 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
PBW im. KEN w Warszawie  
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Milena 

GODLEWSKA 
milena.godlewska@pbw.waw.pl 

 Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN    

i  JHP BN) zbiorów zwartych  

 Kamishibai 

Czwartek 

10.00-12.00 

(możliwy inny 

termin po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu) 

Katarzyna 

GOŁUBIEW 
katarzyna.golubiew@pbw.waw.pl 

 Pomysły na promocję biblioteki 

    i czytelnictwa  

 Prowadzenie bibliotecznego fanpage’a – 

praktyczne wskazówki 

 Wyszukiwanie wartościowej literatury  

    dla dzieci i młodzieży na określony  

    temat 

 Biblioterapia w pracy z dzieckiem/  

    nastolatkiem/ dorosłym  

Piątek 

10.00-12.00 

Dorota 

HRYNIEWICKA 
dorota.hryniewicka@pbw.waw.pl 

 Praca pedagogiczna z czytelnikiem 

 Normy bibliograficzne 

 Podstawy prawne funkcjonowania  

   bibliotek szkolnych 

W zależności  

od potrzeb 

Marzena JAGIEŁŁO 
marzena.jagiello@pbw.waw.pl 

 Zestawienia bibliograficzne 

 Warsztat informacyjny biblioteki 

 Korzystanie z portalu Pinterest w pracy 

bibliotecznej 

Środa 

14.00-15.00 

Marta JASIŃSKA 
marta.jasinska@pbw.waw.pl 

 Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną 

 Praca z systemem MOL w bibliotece   

    szkolnej 

 Zintegrowany system komputerowy 

PROLIB 

 Inne komputerowe systemy biblioteczne 

W zależności  

od potrzeb 

Sylwia JAWORSKA 
sylwia.jaworska@pbw.waw.pl 

 Organizacja i prowadzenie zajęć 

czytelniczych w przedszkolu i klasach  

W zależności 

od potrzeb 
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    I-III szkoły podstawowej 

 Tworzenie zestawień bibliograficznych       

z wykorzystaniem katalogu INTEGRO 

Lilla 

KOŁODZIEJCZYK 
lilla.kolodziejczyk@pbw.waw.pl 

 Organizacja i zarządzanie biblioteką 

 Dokumentacja pracy biblioteki szkolnej 

 Organizacja  imprez czytelniczych 

 Różne formy pracy z dorosłymi (sieci, 

konferencje, warsztaty) 

 Wyszukiwanie informacji i wykorzystanie 

zasobów Internetu w pracy bibliotekarza 

 Promocja biblioteki 

W zależności 

od potrzeb, po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu 

Iwona KOWALSKA-

MICHALSKA 
iwona.kowalska@pbw.waw.pl 

 Wyszukiwanie informacji na określony 

temat w katalogu INTEGRO 

W zależności 

od potrzeb 

Agata KYZIOŁ-

CIEŚLAK 
agata.kyziol@pbw.waw.pl 

 Ewidencja zbiorów zwartych  

   i specjalnych 

 Skontrum 

 Przekazywanie i przejmowanie 

księgozbiorów oraz bibliotek 

 Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD,  

DBN i JHP BN) zbiorów zwartych    

    i specjalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem dokumentów online 

 Komputeryzacja biblioteki pod kątem 

projektu i organizacji 

 Biblioterapia dzieci, młodzieży  

   i dorosłych w tym seniorów  

 Excel, Word i Power Point 

 Platformy: ClickMeeting, MOODLE, 

QuizMe 

Codziennie 

9.00-11.00 

(spotkania 

osobiste po 

wcześniejszym 

ustaleniu 

terminu, 

konsultacje 

telefoniczne  

z możliwością 

oddzwonienia  

w określonych 

dniach i 

godzinach) 
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 Escape Room i pokoje zagadek                

w bibliotece – warianty stacjonarne            

i wirtualne 

Katarzyna 

MAJCHRZAK 
katarzyna.majchrzak@pbw.waw.pl 

 Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN   

i JHP BN) zbiorów zwartych 

 Digitalizacja zbiorów i projekt POLONA. 

 Platformy: MOODLE, QuizMe 

Czwartek 

12:00-14:00 

(możliwy inny 

termin po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu) 

Joanna MATOSZKO 
joanna.matoszko@pbw.waw.pl 

 Warsztat informacyjny biblioteki  

 Skuteczne poszukiwanie informacji               

   w katalogach bibliotecznych online 

 Korzystanie z katalogów: INTEGRO, KARO, 

NUKAT, BN 

 Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych 

Czwartek 

12.30-14.00 

Mariola PRYZWAN 
mariola.pryzwan@pbw.waw.pl 

 Awans zawodowy nauczyciela 

 

Czwartek 

12.00-14.00  

Jolanta 

PRZYBYLSKA 
jolanta.przybylska@pbw.waw.pl 

 

 Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD, 

DBN i JHP BN) zbiorów zwartych 

 Publikacje: zestawienia bibliograficzne, 

recenzje 

Czwartek 

12.00-14.00 

(możliwy inny 

termin po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu) 

Kamila SMOLAREK 
kamila.smolarek@pbw.waw.pl 

 Wykorzystanie informacji i wykorzystanie 

zasobów Internetu w pracy bibliotekarza 

 Katalog Integro – jak skutecznie  

   wyszukiwać informacje 

 Platforma IBUK Libra – jak wykorzystać      

w pełni oferowane możliwości 

 Zintegrowany System Biblioteczny Prolib 

moduł wypożyczalnia i magazyn 

 Skontrum 

W zależności 

od potrzeb 
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 Selekcja zbiorów 

 Ochrona zbiorów 

 Biblioterapia 

 Bibliografia załącznikowa i przypisy 

Bożena STACEWICZ 
bozena.stacewicz@pbw.waw.pl 

 Dostęp do krajowych i światowych 

zasobów wiedzy za pośrednictwem 

platformy WBN (w postaci elektro-

nicznych czasopism, książek i baz danych 

dla polskich instytucji akademickich            

i naukowych) 

 Melioracja katalogów krajowych         

    i zagranicznych : KARO, NUKAT, BN, KVK 

 Tematyczne zestawienia bibliograficzne 

W zależności 

od potrzeb 

Iwona SZAGAŁA 
iwona.szagala@pbw.waw.pl 

 Opracowanie formalne i przedmiotowe 

artykułów z czasopism w systemie PROLIB 

 Praca w czytelni 

 Pomoc w doborze literatury na określone 

tematy 

Środa 

12.00-14.00 

Barbara 

SZCZEPANIAK 
barbara.szczepaniak@pbw.waw.pl 

 Formy pracy pedagogicznej z 

czytelnikiem 

 Organizacja wystaw w bibliotece 

 Zastosowanie baz danych w tworzeniu 

zestawień bibliograficznych 

 Wyszukiwanie informacji i obsługa konta 

czytelnika w elektronicznej bazie IBUK 

Piątek  

12.00-14.00 

Dorota WALASEK-

WOŹNIAK 
dorota.wozniak@pbw.waw.pl 

 Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD, 

DBN i JHP BN) zbiorów zwartych  

   i  specjalnych ze szczególnym   

   uwzględnieniem pomocy dydaktycznych, 

filmów, dokumentów elektronicznych          

Poniedziałek 

10.00-12.00 

(możliwy inny 

termin po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu) 
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i  dokumentów dźwiękowych 

Monika 

WITKOWSKA 
monika.witkowska@pbw.waw.pl 

 

 Katalogi biblioteczne BN, KARO, NUKAT, 

multiwyszukiwarka Integro 

 Formalne i przedmiotowe opracowanie 

artykułów z czasopism w formacie MARC 

21 

Środa 

12.00-13.00 

Agnieszka 

ZDROJEWSKA 
agnieszka.zdrojewska@pbw.waw.pl 

 

 Opracowanie formalne i przedmiotowe 

artykułów z czasopism w systemie PROLIB 

 Praca w czytelni 

 Katalog Integro  

 Wykorzystanie TIK w nauczaniu i pracy 

bibliotekarza (darmowe programy  

i aplikacje internetowe) 

Piątek 

12.00-14.00 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

INSTRUKTORA 
ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI DYŻURY 

Agnieszka 

ABRAMOWSKA 
agnieszka.abramowska@pbw.waw.pl 

 Opracowanie zbiorów w systemie  

    MARC 21 

 Gromadzenie i akcesja zbiorów 

 Organizacja konkursów czytelniczych 

 Katalog: INTEGRO, KARO, NUKAT 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu    

z nauczycielem 

Małgorzata 

SZYMAŃSKA 
malgorzata.szymanska@pbw.waw.pl 

 Biblioterapia  

 Wspomaganie placówek  

oświatowych 

 Organizacja wystaw tematycznych 

 Organizacja konkursów czytelniczych 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu  

z nauczycielem 
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Joanna CHOJNACKA 
joanna.chojnacka@pbw.waw.pl 

 Gromadzenie i akcesja czasopism 

 Organizacja konkursów czytelniczych 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

z nauczycielem 

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

INSTRUKTORA 
ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI DYŻURY 

Sylwia BĄBIK 
sylwia.babik@pbw.waw.pl 

 

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

 Formy pracy z dorosłymi  

    (warsztaty, konferencje, szkolenia) 

 Realizacja projektów edukacyjnych 

 Promocja biblioteki 

 Biblioterapia 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

 z nauczycielem 

Mariola SUSKA 
mariola.suska@pbw.waw.pl 

 Katalog OPAC, KARO, NUKAT 

 Formalne i przedmiotowe opracowanie 

dokumentów zwartych w systemie 

Prolib 

 Prowadzenie dokumentacji 

bibliotecznej 

 Metody i formy pracy z czytelnikiem     

w bibliotece szkolnej 

 Tworzenie i wzbogacanie warsztatu 

informacyjnego biblioteki 

 Awans zawodowy nauczyciela 

bibliotekarza 

 Organizacja imprez czytelniczych 

 Promocja biblioteki 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

 z nauczycielem 

Wiesława WÓJCIK-

KRUPA 
wieslawa.wojcik@pbw.waw.pl 

 Opracowanie dokumentów w systemie 

MOL NET 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

 z nauczycielem 
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 Promocja biblioteki 

 Organizacja imprez czytelniczych 

 Prowadzenie zajęć dla uczniów              

z użyciem teatrzyku Kamishibai 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

INSTRUKTORA 
ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI DYŻURY 

Agnieszka 

SOKOŁOWSKA 
agnieszka.sokolowska@pbw.waw.pl 

 Gromadzenie i ewidencja zbiorów 

bibliotecznych 

 Selekcja zbiorów 

 Organizacja i zarządzanie biblioteką 

 Prowadzenie dokumentacji 

bibliotecznej 

 Organizacja wystaw bibliotecznych 

 Organizacja konkursów czytelniczych 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

z nauczycielem 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

INSTRUKTORA 
ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI DYŻURY 

Elżbieta  

SZCZYPIŃSKA 
elzbieta.szczypinska@pbw.waw.pl 

 Ewidencja zbiorów 

 Organizacja i zarządzanie biblioteką 

 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu 

 z nauczycielem 

Anna SIMCZUK 
anna.simczuk@pbw.waw.pl 

 Skontrum 

 Formy promocji czytelnictwa 

 Pomoc w doborze literatury                      

na określony temat 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

nauczycielem 
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Aneta STĘPIEŃ 
aneta.stepien@pbw.waw.pl 

 Opracowywanie formalne 

wydawnictw zwartych 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

nauczycielem 

Mariola WOŹNICKA 
mariola.woznicka@pbw.waw.pl 

 Opracowanie formalne i rzeczowe 

artykułów z czasopism 

 Selekcja, ubytkowanie materiałów 

bibliotecznych 

 Praca z czytelnikiem 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

nauczycielem 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

INSTRUKTORA 
ZAKRES UDZIELANYCH KONSULTACJI DYŻURY 

Barbara JERZAK 
barbara.jerzak@pbw.waw.pl 

 Ewidencja zbiorów 

 Prowadzenie dokumentacji 

bibliotecznej 

 Skontrum w bibliotece 

Wtorek 

12.00-15.00 

Marta SYDRY 
marta.sydry@pbw.waw.pl 

 Rozwijanie kompetencji i zainteresowań 

czytelniczych dzieci.  

 Poradnictwo czytelnicze 

 Metodyka pracy z czytelnikiem 

Środa  

13.00-15.00 

Elżbieta WOŹNICKA 
elzbieta.woznicka@pbw.waw.pl 

 Opracowanie formalne zbiorów  

     i prowadzenie katalogu  alfabety-

cznego 

 Metodyka pracy z czytelnikiem 

Środa 

13.00-15.00 
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE 
 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy dzwonić  

do Wydziału Wspomagania Edukacji, 

 tel. kom. 501 379 703 lub (22) 810 46 64 wew. 110, 

Osoba odpowiedzialna za koordynację terminów i tematów: 

Barbara Szczepaniak e-mail: barbara.szczepaniak@pbw.waw.pl 

 

W sprawie zajęć edukacyjnych w filiach prosimy  

o kontaktowanie się z poszczególnymi placówkami PBW. 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

ul. Jana Pawła II 1 B, 05-870 Błonie, 

tel.: (22) 725-36-91 e-mail: pbw.blonie@pbw.waw.pl 

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

ul. 11 Listopada 48 (IV piętro), 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel.: (22) 755-57-89 e-mail: pbw.grodzisk@pbw.waw.pl 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

ul. Legionów 5, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

tel.: (22) 775-30-01 e-mail: pbw.nowydwor@pbw.waw.pl 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

ul. Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew  

tel.: (46) 862-27-16 e-mail: pbw.sochaczew@pbw.waw.pl 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

ul. Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów 

tel.: (46) 855-44-58 e-mail: pbw.zyrardow@pbw.waw.pl 
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Zajęcia edukacyjne 

(realizacja zajęć stacjonarnych  

uzależniona jest od sytuacji epidemicznej) 

 

PBW im. KEN w Warszawie 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli 

1.  Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai (także zajęcia wyjazdowe) 

     Podczas zajęć dzieci poznają formę teatrzyku Kamishibai (z języka     

     japońskiego: teatr ilustracji), który łączy w sobie książkę z teatrem.  

2.  Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai (także zajęcia online z dziećmi): 

  O panach Palcach Juliana Brudzewskiego Wydawnictwa Tibum,                     

to zabawna, rymowana pomoc edukacyjna w nauce liczenia dla  

najmłodszych. (opis wydawcy) 

  Groszki Françoise Malnuit Wydawnictwa Tibum to prosta, urzekająca  

opowieść o cyklu reprodukcyjnym roślin, będąca doskonałą pomocą  

przy omawianiu zajęć przyrodniczych. (opis wydawcy) 

Dla przedszkoli i klas I-III  

1.  Baśniowe Kamishibai (także zajęcia wyjazdowe) 

     Cykl zajęć przybliżający klasyczne baśnie z wykorzystaniem teatrzyku     

     Kamishibai. Podczas zajęć dzieci poznają uniwersalne wartości – dobro,    

     miłość, życzliwość, szacunek dla ludzi i zwierząt. Przede wszystkim zaś  

     baśnie kształtują wyobraźnię, wrażliwość na otaczający świat, wiarę               

     w siebie.  

 Baśnie Hansa Christiana Andersena  

 Brzydkie Kaczątko (kształtuje poczucia własnej wartości); 

 Królowa Śniegu (ukazuje rolę przyjaźni w naszym życiu). 

 Baśnie Jakuba i Wilhelma Grimm 

 Czerwony Kapturek (uczy ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, 

     ukazuje sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia); 
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 Kopciuszek (kształtuje wiarę we własne możliwości); 

 Trzy małe świnki (uczy iż dzięki wytrwałej pracy możemy odnieść 

sukces); 

 Wilk i siedem koźlątek (ukazuje sposoby radzenia sobie w sytuacji 

zagrożenia); 

 Pani Zamieć (uczy iż dzięki wytrwałej pracy możemy odnieść sukces). 

 Baśnie Charles’a Perraulta 

 Czerwony Kapturek (uczy ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, 

ukazuje sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia); 

 Kopciuszek (kształtuje wiarę we własne możliwości). 

2.  „dalEKOwzroczni: co sprawia, że ziemia jest szczęśliwa”  

Cykl zajęć proekologicznych dla grup przedszkolnych i klas I-III szkół 

podstawowych (także zajęcia wyjazdowe). 

 Ciepło, zimno, gorąco…EKOklimatyczni  

     W trakcie lekcji dzieci uzyskują podstawowe informacje na temat 

zmianach klimatu i skutkach tych zmian w skali globalnej. 

 Woda to życie 

Podczas zajęć dzieci poznają znaczenie wody dla życia ludzi, roślin                       

i zwierząt, jej obieg w przyrodzie oraz następstwa jej niedoboru. 

Ponadto jaką rolę odgrywają rzeki w ekosystemie. 

 Uzdrówmy ziemię : śmieci i co dalej? 

Podczas lekcji dzieci uczą się zasad segregacji śmieci, uzyskują 

świadomość czemu należy segregować odpady. Ponadto poznają 

pojęcie recyklingu i uczą się co dobrego można uzyskać dzięki 

właściwej segregacji odpadów. 

3. „Tropem warszawskich legend” (także zajęcia wyjazdowe) 

Cykl zajęć dla grup przedszkolnych i klas I-III szkół podstawowych                             

z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. W cyklu omawiane są następujące 

zajęcia: 

 Poznajemy warszawskie syrenki w oparciu o : Legendę o Warsie  

i Sawie i Legendę o Warszawskiej Syrence. 

 Oko w oko z Bazyliszkiem na podstawie Legendy o Bazyliszku. 
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Dla szkoły podstawowej 

Klasy 0-III 

1. Być królewną – wyróżnienie czy utrapienie?  

Zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Analiza motywu królewny                  

w literaturze dla dzieci, zabawy literackie ( V 2022 r.). 

2. Czułość  

Jest to prosta opowieść Antoine Guilloppé o sile uścisków, kontaktu 

fizycznego, dodawania sobie otuchy, o tym, że dzięki nim, po prostu 

łatwiej i bezpieczniej jest żyć. O dorastaniu, o sile i wartości bliskich więzi 

między rodzicami i dziećmi.  (opis Wydawnictwo TIBUM). Lekcja z 

teatrzykiem Kamishibai dla  uczniów klas I-III. 

3. Inny nie znaczy gorszy  

Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai na podstawie Niebieskiej niedźwiedzicy 

J.M. Chmielewskiej dla uczniów klas I-III. 

4. Kropka jest najważniejsza!  

Lekcja przeznaczona kierowana jest do uczniów klas  edukacji 

wczesnoszkolnej. Zajęcia po zapoznaniu się z książką: Kropka P H. 

Reynolds’a,  dzieci realizują ćwiczenia rozwijające kreatywność. 

Opiekunowie mogą kontynuować temat lekcji z pomocą materiałów 

dostępnych na stronie wydawnictwa Mamania: https://mamania.pl/Dla-

bibliotekarzy-i-nauczycieli-cabout-pol-42.html 

5. Lew w Paryżu  

Opowieść autorstwa Beatrice Alemagna o tym jak trudno odnaleźć się  

w nowym kraju, kiedy opuszcza się to co znane i kochane.  W czasach 

wzmożonej migracji i niepokojów nią wywołanych lwie spojrzenie ze 

szczytu wieży Eiffla jest świetnym przesłaniem dla nas i naszych dzieci. (opis 

Wydawnictwo TIBUM). 

     Lekcja z teatrzykiem Kamishibai dla  klas I-III, w wersji stacjonarnej w szkole, 

jeśli będzie taka możliwość ze strony szkoły. 

6. Mam kłopot 

Lekcja z wykorzystaniem książki Iwony Chmielewskiej Kłopot (klasy 0-I) 

      Zajęcia maja na celu oswojenie dzieci z trudnymi emocjami, które 
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paraliżują bohatera książki. Fabuła tekstu może być dobrym punktem 

wyjścia do rozmowy nauczyciela z uczniami o poczuciu winy, 

prawdomówności, odpowiedzialności, słowem o wielu istotnych 

sprawach. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

7. Skargi książki 

Lekcja biblioteczna dla klasy I-III szkoły podstawowej. Zajęcia mają na 

celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie wśród 

dzieci postawy poszanowania i dbania o książki. Spotkanie z 

wykorzystaniem wierszy polskich autorów i zagadek literackich. Finałem 

zajęć jest ułożenie przez dzieci własnego regulaminu korzystania z książek. 

8. Zwyczaje świąteczne w Polsce i Szwecji na przykładzie opowiadania Boże 

Narodzenie w Bullerbyn Astrid Lindgren, (klasy I-III) 

Lekcja o roli tradycji w przeżywaniu świąt. Z bohaterami Bullerbyn 

poznajemy zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Szwecji. 

Klasy IV-VIII 

1. Niepoprawny Syzyf, mity greckie na warsztacie 

Warsztaty tworzenia gry planszowej dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej. 

2. Tropem warszawskich legend 

Warsztaty ilustratorskie dla  uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych                         

z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. 

3. Budowa książki (klasy IV-V). 

4. Czy lubimy siebie… mimo swoich wad 

Zajęcia dla klas VI-VII w oparciu  o książkę Pięciu nieudanych Beatrice 

Alemagny i Bajkę o diamenciku Justyny Lewickiej-Szczęsnej. Zajęcia 

realizowane tylko z uczestnikami w terminie:  maj/czerwiec 2022 r.  

5. Czy ważne jest zaufanie? 

6. Encyklopedie i słowniki, czyli zdobywanie umiejętności wyszukiwania 

informacji w wydawnictwach informacyjnych 

Zajęcia instruktażowe dla końcowych klas szkoły podstawowej. 

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z budową i zasadami wyszukiwania 

w encyklopediach, słownikach. Uczeń rozumie funkcję żywej paginy           
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i indeksu oraz układu haseł w wydawnictwach informacyjnych. Ćwiczenia 

praktyczne maja na celu zdobycie praktycznej umiejętności                                   

w posługiwaniu się księgozbiorem podręcznym dostępnym w każdej 

bibliotece. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

7. Hamuj piętą na klawych zajęciach z gwary warszawskiej (także zajęcia 

online z dziećmi) 

Zajęcia dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. 

8. Historia książki (także zajęcia online z dziećmi) 

Zajęcia dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, przybliżające historię książki,                   

od czasów starożytnych po współczesność.  

9. J.R.R. Tolkien, mistrz literatury fantasy  

Zajęcia literackie poświęcone sylwetce pisarza połączone z warsztatami 

tworzenia gry planszowej lub smoków origami. Przeznaczone dla uczniów 

klas IV-VIII. 

10. Jak korzystać ze zbiorów biblioteki pedagogicznej 

Zajęcia realizowane  w formie stacjonarnej, w bibliotece lub szkole. 

Konieczny dostęp do min. 5 komputerów  z dostępem do Internetu lub 

komputer + rzutnik. 

11. Katalogi biblioteczne. Porównanie tradycyjnego katalogu kartkowego 

i katalogu komputerowego 

      Zajęcia instruktażowe dla końcowych klas szkoły podstawowej (VI-VIII). 

12. Kreatywne tworzenie opowieści z wykorzystaniem kości Story Cubes 

Warsztaty dla  uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych (promocja 

pomocy dydaktycznych będących w zbiorach placówki). 

13. W młodych nadzieja – Trzeba będzie naprawić ten świat  

Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai  dla klas VII-VIII szkoły podstawowej. 

14. Żyć dobrze, czyli jak odkryć uroki codzienności w szarej rzeczywistości 

(także zajęcia online z dziećmi) 

      Zajęcia w oparciu o książkę  Chłopiec, kret, lis i koń Charlie Mackesy. 

Dla szkoły ponadpodstawowej 

1. Biblioteki cyfrowe jako narzędzie wspierające edukację  

Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy 1 szkoły średniej. Celem zajęć jest 
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zapoznanie uczniów z wybranymi źródłami przydatnych w procesie 

edukacji dokumentów cyfrowych oraz rozwijanie umiejętności 

wyszukiwania informacji i efektywnego korzystania z zasobów Internetu. 

Lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Uczniowie pracują 

warsztatowo w czytelni multimedialnej. 

2. Biblioteki cyfrowe i ich funkcje w systemie informacji 

Omówienie zasobów poszczególnych bibliotek cyfrowych oraz ich funkcji 

w systemie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem platformy WBN 

[Wirtualna Biblioteka Nauki]. Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej przeznaczone zarówno dla uczniów ostatnich 

klas szkół ponadpodstawowych, jak i nauczycieli. 

3. Jak korzystać ze zbiorów biblioteki pedagogicznej?  

Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej, w bibliotece lub szkole. 

Konieczność dostęp do min 5 komputerów  z dostępem do Internetu lub 

komputer + rzutnik. 

4. Jak wykorzystać platformę IBUK Libra  

Lekcja stacjonarna lub online. Istnieje możliwość realizacji w szkole. 

Konieczność dostęp do min 5 komputerów  z dostępem do Internetu lub 

komputer + rzutnik. 

5. Jestem inteligentna/y – umiem czytać ze zrozumieniem 

W trakcie zajęć uczniowie pracują grupowo.  Będą mieć do przyswojenia 

pewną partię tekstu, którą da się podzielić na spójne fragmenty. Rezultaty 

ich grupowej współpracy będą widoczne na koniec zajęć. Lekcja prowa-

dzona metodami aktywnymi. 

6. Komputerowe katalogi biblioteczne na przykładzie katalogu INTEGRO 

Uczniowie poznają katalogi tradycyjne oraz katalog komputerowy. 

Ćwiczenia praktyczne mają na celu zdobycie przez uczniów umiejętności 

wyszukiwania i selekcji informacji. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej oraz kart pracy ucznia. 

7. Lekcje literackie dotyczące życia i twórczości poetów polskich 

(realizowane w szkołach zgodnie z ustalonymi terminami z Mariolą 

Pryzwan e-mail: mariola.pryzwan@pbw.waw.pl, tel.: (022)810-73-23):  



 

33 | S t r o n a  
 

 

• Marii Kownackiej, 

• Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej,  

• Haliny Poświatowskiej,  

• Władysława Broniewskiego,  

• Bolesława Leśmiana, 

• Juliana Tuwima. 

8. Metafora obrazu 

Na lekcji bibliotecznej wykorzystane zostaną wybrane okładki pisma psy-

chologicznego Charaktery autorstwa znanego polskiego plakacisty Ra-

fała Olbińskiego. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi z za-

stosowaniem wybranych rutyn myślenia krytycznego. 

9. Wkład przedstawicieli mniejszości w kształtowanie kultury polskiej             

w tworzenie państwa polskiego 

Przedstawienie niektórych sylwetek postaci ważnych dla kultury polskiej, 

wywodzących się z mniejszości : etnicznych, religijnych, etc., które miały 

wpływ: na odzyskanie przez Polskę niepodległości, na budowanie 

państwa polskiego oraz które rozsławiły imię Polski na arenie 

międzynarodowej. 

np.: 

Mikołaj Rej – wyznanie ewangelicko-reformowane 

Henryk Sienkiewicz – autor epopei narodowej, korzenie tatarskie 

Halina Konopacka – rekordzistka świata, zdobywczyni złotego medalu 

olimpijskiego na igrzyskach w Amsterdamie,  korzenie tatarskie 

Stefan Starzyński – przedwojenny prezydent m. st. Warszawy, wyznanie 

prawosławne 

Józef Beck – przedwojenny minister spraw zagranicznych, wyznanie 

ewangelicko-augsburskie 

Artur Rubinstein - polski pianista pochodzenia żydowskiego  

Magdalena Abakanowicz – słynna polska rzeźbiarka, korzenie tatarskie 
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PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli 

1. Poznajemy bibliotekę i pracę bibliotekarza z książką Kicia Kocia 

 w bibliotece Anity Głowińskiej 

Zajęcia przeznaczone dla grup pięciolatków i sześciolatków w bibliotece. 

Dzieci dowiadują się, jak wypożycza się książki, czym zajmuje się 

bibliotekarz. Poznają zasady korzystania z biblioteki. 

2. Przedszkolak w świecie emocji i kompetencji społecznych 

Zajęcia przeznaczone dla grup pięciolatków i sześciolatków. Głośne 

czytanie literatury. Dziecięcej na ten temat i ćwiczenia z pomocami 

i grami dydaktycznymi. 

3. Dzień Pluszowego Misia z  książką Elmer i zagubiony miś D. Mckee i Miś 

słucha! B. M. Jr., E. Carle (listopad)  

Zajęcia przeznaczone dla grup pięciolatków i sześciolatków. Dzieci po 

wysłuchaniu literatury dziecięcej uczestniczą w zabawach ruchowych, 

rytmicznych, muzycznych. 

4. Dzień Kropki na podstawie książki Reynolds P.H.  Kropka(wrzesień)  

Zajęcia przeznaczone dla grup pięciolatków i sześciolatków. Podczas 

zajęć dzieci szukają  własnych talentów, wykonują ćwiczenia 

grafomotoryczne i uczestniczą w zabawach  ruchowych. 

5.  Rozwijanie pamięci i kreatywności dzieci                                                 

Zajęcia przeznaczone dla grup pięciolatków i sześciolatków. Dzieci 

poznają, co to pamięć i kreatywność za pośrednictwem książki „Wielka 

Księga Super Mocy” i ćwiczeń z metody krakowskiej. 

6.  Dzień dinozaura (luty)                                                                                              

Zajęcia przeznaczone dla grup pięciolatków  i sześciolatków. Dzieci 

poznają prehistoryczne  zwierzęta oraz wezmą udział w zabawach 

przygotowanych z tej okazji. 

7.  Poznajemy las i jego mieszkańców (wrzesień-październik)                                  

Zajęcia, które mają za zadanie przybliżyć dzieciom  czym jest las. Czy jest 



 

35 | S t r o n a  
 

 

to zbiór drzew, czy raczej dom dzikich zwierząt? Kim jest leśnik oraz jak 

należy zachowywać się w lesie. Te oraz inne wiadomości przekażę 

przedszkolakom w oparciu o książki pt.: W lesie Anny Wiśniewskiej, O lesie 

Wojciecha Gila oraz Przyroda Polski: W lesie. 

8.  Dzień Kota (luty)  

     Zajęcia przybliżające dzieciom postać kota w literaturze  i sztuce na 

podstawie książki Martyny Czub Są takie koty, teatrzyku Kamishibai pt. 

Kotka Milusia oraz wybranego opowiadania o kotach. Zajęcia będą 

przeplatane zabawami ruchowymi - naśladujemy zachowania kotów oraz 

wykonaniem maski kota. 

9.  Dzień Kosmosu z książkami z okienkami, czyli aktywne czytanie o  

kosmosie (maj)  

 Zajęcia, dzięki którym przedszkolaki dowiedzą się, czym jest kosmos, jakie   

znamy planety oraz czym charakteryzował się Wielki Wybuch. 

Dla szkoły podstawowej 

1. Poznajemy bibliotekę i pracę bibliotekarza z książką Basia i biblioteka. 

Zajęcia przeznaczone dla klas pierwszych w bibliotece. Dzieci dowiadują 

się, jak wypożycza się książki, czym zajmuje się bibliotekarz i co można 

robić w bibliotece. Każde dziecko tworzy własną zakładkę do książek (kl. I-

III) 

2. Historia komiksu i tworzenie własnych historyjek komiksowych.  

       Zajęcia przeznaczone dla klas trzecich. Dzieci poznają historie komiksu  

i wspólnie w grupach tworzą własny (kl. III). 

3. Teatrzyk Kamishibai Szukając Marudka i tworzenie własnych opowiadań 

obrazkowych w grupach 

      Zajęcia przeznaczone dla klas trzecich. Dzieci poznają Teatrzyk Kamishibai 

i wspólnie w grupach tworzą własne opowiadanie obrazkowe (kl. III).  

4. Bajkowe zajęcia z okazji Dnia Postaci z Bajek 

 Zajęcia przeznaczone dla klas pierwszych. Dzieci opowiadają o swoich 

ulubionych postaciach z bajek i biorą udział w rożnych quizach 

i zabawach. 

5. Dlaczego warto czytać ? Czytanie jako jedna z super mocy 
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Zajęcia dla klasy trzeciej. Dzieci poznają ciekawe sposoby zachęcające 

ich do czytania.  

6. Warsztat informacyjny biblioteki 

Zajęcia z wyszukiwania informacji w katalogu Integro.  

7. „Sen Alicji czyli jak działa mózg”- rozwijanie procesów myślowych ucznia 

     Zajęcia mające na celu pokazanie jak ważny jest nasz mózg i  jego rozwój. 

Ćwiczenia na koncentrację i logiczne myślenie.  

7. Wspomnienia z czasów wojny (wrzesień) 

Zajęcia dla uczniów klas III – V szkoły podstawowej. Rozmowa na bardzo 

trudny temat, jakim jest wojna i jej czas dla dzieci za pomocą historii 

teatrzyku Kamishibai pt. Wojenne dzieci.   

8. Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce, Europie i na świecie  

Prezentacja multimedialna. Jakie znamy tradycje bożonarodzeniowe, 

skąd się wzięły, jak wyglądają w innych krajach? Tego i jeszcze wiele 

innych ciekawostek dzieci dowiedzą się w naszej bibliotece podczas 

prezentacji multimedialnej. Na koniec proponuję pracę w grupach np. 

świąteczna krzyżówka. 

9. Dzień Teatru (marzec)  

Podczas zajęć uczniowie klas I-III szkoły podstawowej zostają zapoznani  

z zasadami zachowania w teatrze na podstawie opowiadania Grzegorza 

Kasdepke Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci. Warsztaty z teatrzykiem 

Kamishibai. Do wyboru historie wyd. Tibum np. Mój przyjaciel Kemushi,  

Brzydkie Kaczątko lub wyd. Kreatibaj np. Podspodek, Bajka o prawdziwym 

Szewczyku Dratewce. Do każdej historyjki odpowiednio dobrana zabawa, 

gra, zadanie, np. układanie puzzli z porozcinanego obrazka, quiz wiedzy 

itp. 

10. Lekcja z Kubusiem Puchatkiem, misiem o bardzo małym rozumku  

Zajęcia dla uczniów klas II szkoły podstawowej. Dzieci wspólnie                                 

z bohaterami Stumilowego Lasu będą rozwiązywać zadania, tworzyć 

krzyżówkę i ćwiczyć swoją kreatywność. 

12. Zagadki w ciemnościach  

      Zajęcia dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, są szansą, aby pokazać, 
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że literatura może być ciekawa z różnych powodów.  

13. Jak napisać książkę?  

      Cykl warsztatów dla klas IV-VI szkoły podstawowej przygotowujący 

do konkursu Wydajemy Własną Książkę. Zajęcia dla klas IV-VI. 

Dla szkoły ponadpodstawowej 

1. Zagadki w ciemnościach  

Łączenie zdolności logicznego myślenia  z umiejętnością czytania ze 

zrozumieniem to podstawa w rozwiązywaniu zagadek. Te zajęcia to 

szansa, aby pokazać, że literatura może być ciekawa z różnych powodów. 

2.  Kobiety w literaturze – lekcja biblioteczna na podstawie wybranych dzieł 

Elizy Orzeszkowej i Władysława Stanisława Reymonta 

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

Zajęcia dla dzieci z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  

(na zamówienie). 

Opowiadanie baśni, bajek i legend podczas akcji „Lato w mieście” i „Zima                

w mieście” (ferie zimowe 2022 r., wakacje 2022 r.) 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli i klas 0-III 

1.  Zajęcia z bajkoterapii i biblioterapii. 

2.  Spotkania z baśnią, bajką i legendą. 

3.  Warsztaty z zakresu sztuki opowiadania baśni. 

4.  Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. 

Dla szkoły podstawowej – klasy IV-VIII 

1.  Poszukiwanie informacji w katalogach tradycyjnych i komputerowych. 

2.  Od kamienia do kodeksu, czyli historia książki rękopiśmiennej. 

3.  Mitologiczny szyfr czyli związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii. 

4.  Techniki efektywnego uczenia się. 

5.  Bezpieczeństwo w sieci. 

6.  Media –pomagają czy szkodzą? 

7.  Słowniki i encyklopedie źródłem wiedzy. 
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Dla szkoły ponadpodstawowej 

1.  Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej. 

2.  Jak szukać w katalogu Integro? 

3.  Bibliografia załącznikowa. 

4.  Plagiat i prawo autorskie. 

5.  Sporządzamy notatki na temat... 

6.  Komunikacja interpersonalna. 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli 

1. Zajęcia z elementami bajkoterapii i biblioterapii / temat do wyboru. 

2. Zajęcia z Teatrzykiem Kamishibai / temat do wyboru. 

3. Przepraszam, czy jesteś czarownicą? 

4. Mały błękit. Historia, co nadzieję budzi na wspólny dom zwierząt i ludzi. 

Dla szkoły podstawowej 

1. Warsztat informacyjny biblioteki. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai / temat do wyboru. 

3. Zajęcia z elementami bajkoterapii i biblioterapii / temat do wyboru 

4. Edukacja globalna / tematyka do wyboru 

5. Bajkowe biografie – co jest prawdą, a co fikcją? 

Dla szkoły ponadpodstawowej 

1. Bibliografia – rozwój, typy i zastosowanie 

2. Opis bibliograficzny 

3. „Trzeba będzie…” – o problemach współczesnego świata – zajęcia z  

wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai 
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PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

Proponowane tematy zajęć: 

 

Dla przedszkoli 

Dla grup przedszkolnych przygotowujemy różnorodne zajęcia z wykorzysta-

niem metod aktywizujących w oparciu o własne zbiory. Podczas zajęć 

czytamy dzieciom książki na określony temat, przeprowadzamy zabawy 

ruchowe i prowadzimy zajęcia plastyczne.  

Dla szkoły podstawowej 

1. Pierwsza wizyta w Pedagogicznej Bibliotece w Sochaczewie. 

2. Katalog elektroniczny. 

3. Jak szukać informacji w bibliotece? 

4. Sporządzamy zestawienie bibliograficzne. 

5. Wyszukiwanie informacji na określony temat w książkach i czasopismach  

oraz redagowanie notatki. 

6. Wydawnictwa informacyjne. 

7. Korzystamy z opisu bibliograficznego. 

8. Jak zbudowana jest książka? 

Dla szkoły ponadpodstawowej 

1. Pierwsze spotkanie z Pedagogiczną Biblioteką w Sochaczewie. 

2. Katalogi i dostęp do zasobów cyfrowych w Pedagogicznej Bibliotece  

w Sochaczewie. 

3. Jak poszukiwać informacji za pomocą katalogów? 

4. Wyszukiwanie i dobór informacji na określony temat. Sporządzanie  

zestawień tematycznych. 

5. Jak "zapisać książkę"? - uczymy się sporządzać opisy bibliograficzne. 

6. Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece. 

7. Źródła informacji o książce. 

8. Typy wydawnictw. 

9. Korzystamy z opisu bibliograficznego. 

10. Sporządzamy bibliografię załącznikową. 
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11. Prasa niejedno ma imię... - historia prasy, klasyfikacja prasy. 

12. Informacja czy... - sposoby wpływania na czytelników prasy. 

13. Rola czytania w życiu człowieka. 

14. Zasady organizacji pracy umysłowej i samokształceniowej opartej na 

dokumencie  bibliotecznym. 

15. Sporządzanie krótkich notatek. 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

Proponowane tematy zajęć: 

Proponujemy następujące bloki tematyczne: 

Blok I                                                                                                                            

Zajęcia  z wykorzystaniem czytania wrażeniowego 

Dla szkoły podstawowej  

Klasy I-IV 

1. Co boli najbardziej na świecie?  

Zajęcia na podstawie książki  Pinokio : historia pajacyka Carla Collodiego, 

Co boli najbardziej na świecie Paco Livana.  

2. Ile pomysłów mieści się w głowie?  

Zajęcia w oparciu o książki Co robisz z pomysłem, Co robisz z kłopotem 

Kobi Yamada.  

3. Jesienne inspiracje  

Zajęcia na podstawie książki O psie, który szukał Joanny Guszty. 

4. Jesteś diamentem  

Zajęcia na podstawie książek: Zbyt późno Giovanny Zoboli, Złota klatka 

czyli Prawdziwa historia księżniczki czystej krwi Anny Castagnoli.  

5. Kamyki Astona 

Zajęcia w oparciu o książkę Kamyki Astona Lotty Geffenbladl. 

6. Kolorowe emocje  

Zajęcia z wykorzystaniem książki Kolorowy Potwór Anny Llenas.  

7. Lekcja, na której przydatne są cztery miski  
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Zajęcia na podstawie książek Cztery zwykłe miski Iwony Chmielewskiej, 

Mysz jak nie mysz Joanny Kulmowej.  

8. Myślące książki  

Zajęcia w oparciu o książki Iwony Chmielewskiej: Kłopot, W kieszonce, 

Oczy.  

9. Patrzeć, widzieć, zobaczyć, doświadczyć  

Zajęcia na podstawie książek: Czarna książka kolorów Meneny Cottin, 

Rosany Faria, Oczy Iwony Chmielewskiej oraz Dźwięki kolorów Jimmy Liao.  

10.  Postaw swoją kropkę  

Zajęcia na podstawie książki Kropka Petera Reynoldsa. 

11. Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną z czarownicą Irenką  

Zajęcia z wykorzystaniem książki Czarownica Irenka Agnieszki Żelewskiej.  

12. Słowa mają znaczenie, czyli o plotce  

Zajęcia na podstawie książek: Jabłka Pana Peabody'ego Madonny,  

Szklany człowiek Beaty Krupskiej.  

13. Zimowe inspiracje  

Zajęcia w oparciu o książkę: O Mikołaju, który zgubił prezenty Danuty 

Parlak.  

Blok II 

Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai 

Dla szkoły podstawowej 

Klasy I-IV 

1. Alfabet pozytywnych emocji  

Zajęcia z wykorzystaniem kart narracyjnych Czułość.   

2. Bajkowa edukacja globalna  

Zajęcia na podstawie kart narracyjnych Szkoła Czi – Tam.  

3. Baśniowe przygody  

Zajęcia w oparciu o karty narracyjne Czerwony Kapturek.  

4. Dobrze jest mieć przyjaciela  

Zajęcia na podstawie kart narracyjnych Rower Walentynki i Szły raz myszy.  
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5. Domowe zwierzęta są wśród nas i należy o nie dbać!  

Zajęcia na podstawie kart  narracyjnych: Szukając Marudka i Kotka Milusia.  

6. Gdzie Wisła ma swój początek?  

Zajęcia na podstawie kart narracyjnych Legenda o Wiśle.  

7. Jak rośnie groszek i czy motyl pamięta, że był kiedyś gąsienicą?                       

Zajęcia z wykorzystaniem kart narracyjnych Groszki oraz Mój przyjaciel 

Kemushi.  

8. Odkrywamy legendy polskie  

Zajęcia na podstawie kart narracyjnych Legenda o Smoku Wawelskim.  

9. Podróże małe i duże  

Zajęcia na podstawie kart narracyjnych Lew w Paryżu oraz książek: Atlas 

miast, Tulipuchokłaczek.  

10. Poznajemy legendy śląskie  

Zajęcia z wykorzystaniem kart narracyjnych Legenda o Skarbniku.  

Blok III  

Zajęcia literackie i czytelnicze                                          

Dla szkoły podstawowej 

Klasy I-IV 

1. Jaki znak twój?  

Zajęcia na podstawie książek o charakterze patriotycznym.   

2. Kraina Baśniolandu.  

Popularyzacja baśni i bajek dla dzieci.  

3. Książka moim przyjacielem.  

Tworzenie książki klasowej.  

4. Od jajka do kury  

Zajęcia w oparciu o książkę Hej, hej kurczaki! A. Olszanowskiej.  

5. Pierwsza wizyta w Bibliotece Pedagogicznej. 

6. Rady nie od parady  

Zajęcia w oparciu o książki o wartościach.  

7. W krainie Pinokia  

Zajęcia w oparciu o książkę Wakacje w Ladispoli  A. Olszanowskiej.             
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Dla szkoły podstawowej 

Klasy V-VIII 

1. Cudze chwalicie swego nie znacie... 

Historia Miedniewic i okolicy: lekcja regionalna.  

2. Droga książki od autora do czytelnika.  

3. Jak się uczyć, żeby się czegoś nauczyć.  

4. Kilka ważnych słów : polscy autorzy o wartościach  

Zajęcia w oparciu o współczesną literaturę młodzieżową.  

5. Literacka i terapeutyczna rola pisania w życiu nastolatka  

Warsztaty literackie w oparciu o książkę Kar(ol)ina pamiętnik nastolatki                               

A. Olszanowskiej.  

6. Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie 

Ćwiczenia praktyczne  w wyszukiwaniu informacji w katalogu Integro.  

7. Źródła wiedzy o regionie żyrardowskim w zasobach PBW w Żyrardowie                     

i  Internecie.  

Dla szkoły ponadpodstawowej 

1. Autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem 

 zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną i literaturę.  

2. Historia w zdjęciach zapisana  

Zajęcia w oparciu o książkę Saga z dziesiątej wsi A. Olszanowskiej.  

3. Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie 

Ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu informacji w katalogu Integro.  

4. Nastoletnie wyzwanie a książkowe wspomaganie  

zajęcia w oparciu o współczesną literaturę obyczajową dla młodzieży. 

Tematyka: nastoletnie macierzyństwo i ojcostwo, cyberprzemoc, 

zaburzenia odżywiania, młodzi przedsiębiorczy.  

5. Zasady organizacji pracy umysłowej i samokształceniowej 

Omówienie aktywnych metod uczenia się i zapamiętywania.  
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE  

NA PLATFORMIE MOODLE 
1. Gatunki literackie. Cz. 1, Narodziny świata Jana Parandowskiego jako 

przykład mitu / Katarzyna Majchrzak 

2. Gatunki literackie. Cz. 2, Pan Blaki Karola Konwerskiego i Mateusza 

Skutnika jako przykład komiksu / Katarzyna Majchrzak 

3. Tropem warszawskich legend, warsztaty tworzenia teatrzyku Kamishibai dla 

uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej /Sylwia Jaworska 

Materiały edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych do 

wykorzystania podczas warsztatów tworzenia teatrzyku Kamishibai do mało 

znanych warszawskich legend:  

 Kamienny Mieszko; 

 Panna i jednorożec; 

 Szabla króla Zygmunta. 

4. "Tropem warszawskich legend" - zajęcia czytelnicze dla starszych grup 

przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej / Sylwia Jaworska 

    Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania podczas omawiania znanych 

warszawskich legend: 

 Legendy o Bazyliszku; 

 Legendy o Warsie i Sawie; 

 Legendy o Warszawskiej Syrence.  
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QUIZY NA PLATFORMIE QUIZME 
1. "Niebo złote ci otworzę..." - quiz wiedzy z życia i twórczości Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. 

2. "Po prostu koci świat...". 

3. 100-lecie Bitwy Warszawskiej - quiz nie tylko dla pasjonatów historii. 

4. Adam Asnyk. Powtórka przed maturą. 

5. Agnieszka Osiecka. 

6. Bibliotekarz na medal w Tygodniu Bibliotek. 

7. Bolesław Prus. Powtórka przed maturą. 

8. Bon vivant lat 50-tych, czyli quiz wiedzy o Leopoldzie Tyrmandzie. 

9. Co teraz przeczytać? Quiz nie tylko dla moli książkowych! 

10. Cytaty o książkach i czytaniu. 

11. Cytaty z klasyki, które się nie starzeją! 

12. Czy jesteś empatyczny? 

13. Czy rozpoznasz najczęściej występujące gatunki drzew w Polsce ? 

14. Czy rozpoznasz nowelkę po jednym zdaniu? Quiz tylko dla oczytanych! 

15. Czy znasz tę bibliotekę? 

16. Czy znasz zwierzęta Parku Skaryszewskiego?  

17. Czy znasz zwierzęta Puszczy Białowieskiej? 

18. Czytałeś "Przedwiośnie? Sprawdź swoją pamięć w quizie z lektury! 

19. Eliza Orzeszkowa. Powtórka przed maturą. 

20. Henryk Sienkiewicz. Powtórka przed maturą. 

21. Ile wiesz o Żołnierzach Wyklętych? 

22. Joseph Conrad - Quiz o najbardziej brytyjskim z polskich pisarzy. 

23. Którym bohaterem kultowych, polskich komiksów jesteś? 

24. Którym bohaterem literackim jesteś? 

25. Którym bohaterem Wiedźmina jesteś? 

26. Którym Muminkiem jesteś? 

27. Maria Konopnicka. Powtórka przed maturą. 

28. Moje miasto – Warszawa. 
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29. Najczęstsze błędy językowe Polaków - czy Ty również je popełniasz? 

30. Najpiękniejsze miłosne wyznania - rozpoznasz, z którego dzieła 

pochodzą? 

31. Najpiękniejsze piosenki o miłości - czy rozpoznasz kto je śpiewa? 

32. O papieżu dla dzieci. 

33. Odzyskanie niepodległości - quiz dla miłośników historii. 

34. Perfumy i literatura. 

35. Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie... 

36. Poeci w Powstaniu Warszawskim. 

37. Praga - dzielnica, którą warto poznać. 

38. Prosty, łatwy i przyjemny - quiz o Januszu Korczaku. 

39. Quiz na Światowy Dzień Sztuki. 

40. Quiz wiedzy o "Dżumie" Alberta Camus. 

41. Sprawdź, do której Polki znanej z historii jesteś podobna! 

42. Stefan Żeromski - ulubiony pisarz wielu pokoleń. 

43. TOP 12 najpopularniejszych ras psów w Polsce. Znasz je wszystkie? 

44. W baśniowym świecie. 

45. W którym bohaterze literackim mogłabyś się zakochać? 

46. Wielkanocne ABC. 

47. Wojsko Polskie - 15 pytań na 15 sierpnia. 

48. Zanim został papieżem. 18 pytań na 18 maja. 

49. Zasmakuj w bibliotece. 
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SPOTKANIA AUTORSKIE 
PBW im. KEN w Warszawie  

TERMIN TYTUŁ 

12 X 2021 

 

Historia i współczesność mniejszości tatarskiej w Polsce. 

Spotkanie z Januszem Aleksandrowiczem Imamem gminy 

muzułmańskiej  w Kruszynianach   

01 XII 2021  Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Głuchoniemych im. 

Jakuba Falkowskiego w Warszawie 

 

Spotkania literackie z Mariolą Pryzwan 

Udział uczniów w spotkaniach autorskich należy uzgadniać indywidualnie        

z Wydziałem Informacyjno-Bibliograficznym:  

e-mail: mariola.pryzwan@pbw.waw.pl 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Spotkania odbywają się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.  

Do wyboru: 

 Władysław Broniewski, 

 Maria Dąbrowska, 

 Maria Kownacka 

 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, 

 Halina Poświatowska. 

Planowane terminy spotkań literackich z Mariolą Pryzwan: 

W ostatnią środę miesiąca w II semestrze w godz.: 10.00-12.00 

 23 II 2022 

 30 III 2022 

 27 IV 2022 

 25 V 2022 

„Literackie Wtorki” - cykl spotkań autorów Wydawnictwa Bajka z dziećmi klas 

I-III. Terminy będą ustalone i podane w grudniu 2021. 
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PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

TERMIN TYTUŁ 

22 IX 2021 Anegdotki o bohaterach książek Marioli Pryzwan. Spotkanie 

autorskie z Mariolą Pryzwan 

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

TERMIN TYTUŁ 

17 IX 2021 Spotkanie autorskie z Anetą Krasińską 

12 V 2022 Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

TERMIN TYTUŁ 

27 IV 2022 Spotkanie autorskie z Michałem Odolczykiem, autorem 

książki  14:25 do Irkucka. Moja Syberia  

11 V 2022 Spotkanie autorskie ze Stanisławą Podgórską, autorką tomiku 

poezji Rozmowy z Chopinem i Historią 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

TERMIN TYTUŁ 

16 II 2022 Spotkanie autorskie z Agnieszką  Olszanowską 
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BLOGI  
1. 100 lat Biblioteki Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

2. Inspiracje są wśród nas 

3. Wydajemy Własną Książkę 

4. Zaczytane Przedszkolaki 

5. Zbiory Specjalne PBW im. KEN w Warszawie 
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WYSTAWY 
PBW im. KEN w Warszawie 

 

TERMIN TYTUŁ 

Ekspozycja 

stała 

Wystawa wybranych książek wykonanych przez dzieci 

w kolejnych edycjach konkursu Wydajemy Własną Książkę 

2022 Patron roku 2022  

HOL PRZY WYPOŻYCZALNI 

01-30 IX 2021 

 

Przygodę ze szkołą czas zacząć. Edukacja wczesnoszkolna w 

zbiorach PBW Warszawa  

X -XI 2021 Odcienie prawosławia  

01 XII 2021 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 

03 I 2022 J.R.R. Tolkien. Wystawa w 130. rocznicę urodzin 

ok.15 I 2022 95. rocznica urodzin Marii Łopatkowej 

II 2022 Ogrody bibliotek 

III 2022 Drewniana architektura sakralna 

IV 2022 Polskie zamki, pałace i dwory 

V-VI 2022 Bajki i baśnie świata w zbiorach PBW 

VII-VIII 2022 Miejsca na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 

CZYTELNIA 

24 IX 2021- 

I poł. XI 2021 

Cyprian Kamil Norwid –  200. rocznicę urodzin  

 

II poł. XI 2021 

– I 2022 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – w 130. rocznicę urodzin  

 

II 2022 – Wisława Szymborska – w 10. rocznicę śmierci  
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I poł. III 2022  

II poł. III –  

VI 2022 

Wojciech Młynarski – w 5. rocznicę śmierci  

 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

TERMIN TYTUŁ 

15-29 IX 2021 Święto kreatywności, odwagi i zabawy – Międzynarodowy 

Dzień Kropki 

X 2021 Elementarze z całego świata 

IV 2022 Do oglądania i do czytania – wystawa z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej 

V 2022 Czytaj lepiej  - wystawa na  Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom 

VI-VII 2022 Wystawa prac z konkursu Wydajemy Własną Książkę 

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

TERMIN TYTUŁ 

IX 2021- 

VIII 2022 

 Stanisław Lem – stulecie urodzin 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

TERMIN TYTUŁ 

VIII-IX 2021 Gabriela Zapolska – aktorka, powieściopisarka, 
dramatopisarka, felietonistka 

IX 2021 Stanisław Lem - 100. rocznica urodzin 

IX  2021 Cyprian Kamil Norwid – 200. rocznica urodzin 
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X 2021 Być nauczycielem… 

X 2021 Noblista Wisława Szymborska 

X-XI 2021 Tadeusz Różewicz – życie i śmierć w czasach zagłady 

XII 2021 Święta Bożego Narodzenia w literaturze 

I-II 2022 Elementarze świata 

III 2022 Z kobietą w tytule 

IV-V 2022 Z dziejów książki i bibliotek 

VI 2022 Książka dziecięca – dawniej i dziś  

VI-VIII 2022 „Wydajemy Własną Książkę” – Wystawa pokonkursowa prac 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

TERMIN TYTUŁ 

01 IX 2021 Wojna to największa obrzydliwość, jaka wymyśliła ludzkość 

12 IX 2021 Stulecie urodzin Stanisława Lema 

X 2021 Szkoła bez stresu 

X 2021 Tajemnice zdrowia 

XI 2021 Słowo ma znaczenie 

XII 2021 Bo miłość do książki jest zaraźliwa 

II  2022 Uczucia co to takiego? 

III 2022 Z nami i wokół nas, czyli świadome doświadczanie tego, co 

dzieje się w danej chwili 

21 III 2022 Wiosną wszystko jest poezją (Światowy Dzień Poezji). 

02 IV 2022 Mam autyzm. Spróbuj mnie zrozumieć (Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu) 

IV 2022 Bajkowy świat 

V 2022 Kreatywność, twórczość, wyobraźnia, inspiracja 

VI 2022 Podróżowanie jest najzdrowszym uzależnieniem 
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PBW im KEN Filia w Żyrardowie 

 

TERMIN TYTUŁ 

IX-XII 2021 Rok Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie 

IX-XII 2021 100. rocznica urodzin Stanisława Lema 

IX-XII 2021 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

I-VIII 2022 Patroni roku 2022 

I-VIII 2022 „Warto być przyzwoitym” - 100. rocznica urodzin 

Władysława Bartoszewskiego 

IV 2022 Kwiecień – miesiącem autyzmu 

Ekspozycja 

stała 

Żyrardów wczoraj i dziś 
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KONKURSY I WYDARZENIA 

KULTURALNE 
PBW im. KEN w Warszawie 

 

EDYCJA NAZWA KONKURSU 

XXIX Wydajemy Własną Książkę 

 

TERMIN WYDARZENIE KULTURALNE 

04 IX 2021 Narodowe Czytanie 

09 X 2021 Noc Bibliotek Czytanie wzmacnia 

V 2022 Tydzień bibliotek 

 

Organizacja i prowadzenie spotkań dyskusyjnych Bazar Zauroczeń 

Czytelniczych. Terminy będą ustalone we wrześniu 2021, godz. 17.00-19.00 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

TERMIN 
NAZWA WYDARZENIA  

(AKCJI CZYTELNICZEJ, SPOTKANIA PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO ITP.) 

09 X 2021 VII Noc Bibliotek 

Cały rok Bookcrossing  - uwolnij książkę 

V 2022 Tydzień bibliotek 

 

KONKURSY 

EDYCJA NAZWA KONKURSU 

XXI Wydajemy Własną Książkę 
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PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

TERMIN 
NAZWA WYDARZENIA  

(AKCJI CZYTELNICZEJ, SPOTKANIA PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO ITP.) 

IX 2021 Dzień Kropki ( zajęcia rozwijające kreatywność dla klas I-III) 

X 2021 Noc Bibliotek 

XI 2021 Światowy Dzień Pluszowego Misia ( zajęcia edukacyjne dla 

przedszkolaków) 

III 2022 Dzień Lasu ( zajęcia ekologiczne dla klas IV-VI) 

IV 2022 Dzień Książki ( zajęcia literackie dla klas I-VIII) 

 

KONKURSY 

TERMIN NAZWA KONKURSU 

X 2021/ 

I 2022 

VII Edycja konkursu Oczaruj mnie literaturą europejską 

IV/VI 2022 Konkurs fotograficzny w tematyce slim face  

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

TERMIN NAZWA PROJEKTU 

IX 2021/ 

VI 2022 

Projekt edukacyjny rozwijający kompetencje kluczowe dzieci 

w Przedszkolu nr 1 w Grodzisku Mazowieckim  

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

TERMIN 
NAZWA WYDARZENIA 

(AKCJI CZYTELNICZEJ, SPOTKANIA PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO ITP.) 

04 IX 2021 X Narodowe Czytanie 
15 IX 2021 Międzynarodowy Dzień Kropki  
29 IX 2021 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
05 XI 2021 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 
25 XI 2021 Dzień Pluszowego Misia 
17 II 2022 Światowy Dzień Kota 

V 2022 Udział w Krajowych Targach książki 
VI 2022 XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom   
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Rok szkolny Cała Polska Czyta Dzieciom 
 

KONKURSY 

EDYCJA NAZWA KONKURSU 

V Powiatowy Międzyszkolny Turniej Literacki 

V Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania 

XIII Powiatowy konkurs „Wydajemy Własną Książkę” 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

TERMIN NAZWA PROJEKTU 

 Do ustalenia na pierwszym spotkaniu sieci współpracy i 
samokształcenia / Agnieszka Sokołowska 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

TERMIN 
NAZWA WYDARZENIA  

(AKCJI CZYTELNICZEJ, SPOTKANIA PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO ITP.) 

07 IX 2021 X Narodowe Czytanie 

IX 2021  „Kropka na dobry początek” – kreatywne zajęcia dla dzieci z 

okazji Międzynarodowego Dnia Kropki 

IX 2021 Dzień Głośnego Czytania 

XI 2021 Dzień Pluszowego Misia 

VI 2022 Jak nie czytam, jak czytam 

VI 2022 Tydzień Głośnego Czytania 

 

KONKURSY 

TERMIN NAZWA KONKURSU 

15 IX 2021- 

11 V 2022 

IX powiatowy konkurs fotograficzny dla uczniów i nauczycieli 

Pamiętajcie o ogrodach. Z książką wśród pól, łąk i lasów 

15 IX 2021- 

11 V 2022 

XVIII powiatowy konkurs literacki dla uczniów Wydajemy 

Własną Książkę: Pamiętajcie o ogrodach. Czy tak trudno być 

poetą? 
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15 IX 2021- 

09 III 2022 

XIX Powiatowy konkurs literacki dla uczniów Tę książkę warto 

przeczytać 

15 IX 2021- 

15 VI 2022 

Konkurs dla nauczycieli Zaczytany nauczyciel 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

TERMIN NAZWA PROJEKTU 

15 IX 2021- 

11 V 2022 

„Pamiętajcie o Ogrodach”  we współpracy ze szkołami 

powiatu sochaczewskiego 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

TERMIN 
NAZWA WYDARZENIA  

(AKCJI CZYTELNICZEJ, SPOTKANIA PROMUJĄCEGO CZYTELNITWO ITP.) 

XI 2021 Dzień Pluszowego Misia 

IV 2022 Akcja Nie bądź zielony w temacie autyzmu – bądź niebieski 

V 2022 Tydzień Bibliotek 

VI 2022 Akcja czytelnicza Jak nie czytam jak czytam 

 

Zajęcia i warsztaty organizowane dla Klubu Seniora w Żyrardowie: 

1.  Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. 

2.  Warsztaty literackie. 

3.  Spotkanie autorskie z Agnieszką Olszanowską. 

4.  Zajęcia z biblioterapii. 

5.  Trening uważności – warsztaty. 

6.  Autoprezentacja i kreowanie wizerunku – warsztaty. 

7.  Komunikacja interpersonalna. 

8.  Rezyliencja – propozycje książkowe ze zbiorów biblioteki. 

9.  Wspólna organizacja akcji „Jak nie czytam jak czytam”. 

Opracowanie: Sylwia Jaworska 

Wydział Wspomagania Edukacji 


