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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej  
ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa 

 

KONTAKT 

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 

Wydział Wspomagania Edukacji 

telefon: 501 379 703 lub (22) 810 46 64 wew. 110 

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

FILIE: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie  

Filia w Błoniu 

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

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

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie  

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 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie  

Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

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

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie  

Filia w Sochaczewie 

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew  

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

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie  

Filia w Żyrardowie 

ul. Ludwika Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów 

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



4 | S t r o n a  

 

KONFERENCJE ON-LINE NA PLATFORMIE 

CLICKMEETING 

 

PBW im. KEN w Warszawie 

5.10.2022 r.   

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia Praca  

z uczniem z doświadczeniem traumy w klasie zróżnicowanej językowo 

25.10.2022 r.  

V konferencja Edukacja varsavianistyczna w szkole 

8.03.2023 r.  

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia - temat  

w trakcie uzgadniania 

 

KONFERENCJE STACJONARNE 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

27.09.2022 r.  

Spotkanie informacyjne z nauczycielami bibliotekarzami powiatu warszawskiego 

zachodniego  

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

27.09.2022 r.  

Dziecko cudzoziemskie w klasie szkolnej 

10.05.2023 r.  

Uroczysta konferencja z okazji Tygodnia Bibliotek połączona ze spotkaniem autorskim 

z Mariolą Pryzwan 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

28.09.2022 r.   

Uroczysta konferencja dla nauczycieli – bibliotekarzy z okazji otwarcia Biblioteki  

w nowej siedzibie 
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PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

21.09.2022 r.  

Konferencja informacyjno-metodyczna. Niecodzienna codzienność w szkole i w domu. 

Jak wspierać dzieci w trudnych czasach? 

10.05.2023 r.  

Uroczysta konferencja z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

28.09.2022 r.  

Konferencja informacyjno-metodyczna / temat w trakcie uzgodnień – po podaniu 

kierunków realizacji polityki oświatowej… 
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SZKOLENIA STACJONARNE I WYJAZDOWE 

 

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. 

Szkolenia stacjonarne wyjazdowe realizowane są przez pracowników biblioteki  

w bibliotekach, placówkach oświatowych. 

  

SZKOLENIA WYJAZDOWE PBW im. KEN W WARSZAWIE 

 

Escape Room – to nie musi być trudne (wg ustaleń indywidualnych)   

Pokój zagadek – alternatywne narzędzie edukacyjne! (wg ustaleń indywidualnych)  

 

7.10.2022 r. 

Pląsy, gry i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Biblioteka 

Pedagogiczna w Ostrołęce 

 

SZKOLENIA STACJONARNE 

PBW im. KEN w Warszawie 

19.09.2022 r. 

Pląsy, gry i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Sylwia Jaworska 

6.10.2022 r. 

Matematyka dla przedszkolaka / Małgorzata Czuba 

18.10.2022 r. 

Kreatywny bakałarz : Tajniki haftu krzyżykowego / Sylwia Jaworska 

20.10.2022 r. 

Biblioteczny system wsparcia dla ucznia z Ukrainy / Małgorzata Czuba 

24.10.2022 r. 

Bibliotekarz szuka pomysłów / Barbara Szczepaniak 

26.10.2022 r. 

5 sposobów na Czerwonego Kapturka, przykłady wykorzystania baśni klasycznych   

w pracy z dziećmi i młodzieżą / Sylwia Jaworska 
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8.11.2022 r. 

TIK-owe i nie tylko lekcje historii – warsztaty dla nauczycieli historii / Agnieszka 

Zdrojewska, Dorota Walasek-Woźniak 

9.11.2022 r. 

Przemijanie – najważniejsze pytania, najtrudniejsze pożegnania / Iwona Szagała, 

Katarzyna Gołubiew   

16.11.2022 r. 

Emocje zapisane w książkach / Barbara Szczepaniak 

17.11.2022 r. 

Asertywne przyjmowanie krytyki - warsztaty dla nauczycieli / Dariusz Bruzgo 

30.11.2022 r. 

Anioły w literaturze i innych tekstach kultury / Barbara Szczepaniak 

5.12.2022 r. 

Kreatywny bakałarz : Makramowe plecionki / Sylwia Jaworska 

13.12.2022 r. 

„Rotacja po stacjach” – innowacyjna metoda pracy z uczniami – warsztaty dla 

nauczycieli / Agnieszka Zdrojewska 

11.01.2023 r. 

Uczucia w filmie i literaturze / Barbara Szczepaniak 

18.01.2023 r. 

Tworzenie grafik w aplikacji CANVA / Agnieszka Babuła 

8.02.2023 r. 

Ryby w tekstach kultury / Barbara Szczepaniak 

1.03.2023 r. 

Ochrona Zbiorów Bibliotecznych (I piętro, sala 212) / Kamila Smolarek 

1.03.2023 r. 

Kreatologia na lekcjach (II piętro, sala 320) / Barbara Szczepaniak 

7.03.2023 r. 

Zintegrowane systemy biblioteczne – sposób na skuteczne dotarcie do informacji 

naukowej / Bożena Stacewicz 

13.03.2023 r. 

Interaktywne ćwiczenia na tablicę multimedialną dla początkujących - 

szkolenie dla nauczycieli / Monika Witkowska 
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15.03.2023 r. 

Literatura jest kobietą / Katarzyna Gołubiew 

17.03.2023 r. 

Kreatywny bakałarz : Patchorkowe ozdoby świąteczne / Sylwia Jaworska 

12.04.2023 r. 

Moda zna czytanie / Barbara Szczepaniak, Katarzyna Gołubiew 

27.04.2023 r. 

Digitalizacja zbiorów w bibliotece, a projekt POLONA / Katarzyna Majchrzak 

10.05.2023 r. 

Kreatywne tworzenie opowieści z wykorzystaniem Rory’s Story Cubes i nie tylko 

/ Sylwia Jaworska 

10.05.2023 r. 

Niezwykłe, niecodzienne, niebywałe, różne oblicza książek w pracy z dziećmi  

i młodzieżą / Sylwia Jaworska 

15.05.2023 r. 

Kreatywny bakałarz : Papier w roli głównej / Sylwia Jaworska 

24.05.2023 r. 

Drama, to nie dramat w bibliotece / Katarzyna Gołubiew, Barbara Szczepaniak 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

11.10.2022 r.  

Pląsy, gry i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Sylwia Jaworska  

26.10.2022 r.  

Bibliotekarz szuka pomysłów/ Barbara Szczepaniak 

30.11.2022 r.  

Zajęcia czytelnicze wspomagane storytellingiem / Joanna Chojnacka 

17.01.2023 r.  

5 sposobów na Czerwonego Kapturka, przykłady wykorzystania baśni klasycznych w 

pracy z dziećmi i młodzieżą /  Sylwia Jaworska 

25.01.2023 r.  

Bibliotekarz infobrokerem / Agnieszka Olszanowska 

15.03.2023 r.   

Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością. Literatura biblioterapeutyczna 

i pomoce dydaktyczne gromadzone przez PBW Filia w Błoniu / Małgorzata Szymańska 
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PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

22.11.2022 r.  

Czytanie wrażeniowe / Sylwia Bąbik 

15.03.2023 r.  

Metody aktywizujące w pracy z książką i dziećmi / Mariola Suska 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

26.10.2022 r.  

W kręgu psychologii codzienności  - od pułapki perfekcjonizmu, poprzez więzienie 

emocjonalne dziecka do schematu kobiecych ról ; w poszukiwaniu dróg uwolnienia 

przy pomocy książek dla dzieci i młodzieży / Iwona Szagała 

23.11.2022 r.  

Pląsy, gry i zabawy integracyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą / Sylwia Jaworska 

18.01.2022 r.  

Wykorzystanie aplikacji LearningApps w pracy nauczyciela / Monika Witkowska 

5.04.2023 r.  

Drama, to nie dramat w bibliotece / Katarzyna Gołubiew, Barbara Szczepaniak 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

19.10.2022 r.  

Bibliotekarz szuka pomysłów / Barbara Szczepaniak 

16.11.2022 r.  

Kreatywne tworzenie opowieści z wykorzystaniem kości Story Cubes / Sylwia 

Jaworska 

26.04.2023 r.  

Akceptacja dla autyzmu. Prezentacja książek pomagających dzieciom, młodzieży  

i dorosłym zrozumieć świat ludzi ze spektrum autyzmu / Iwona Szagała 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

19.10.2022 r.  

Akademia młodego regionalisty / Anna Smolińska z Muzeum Archeologicznego  

i Etnograficznego w Łodzi 

Zakładka z makramy : inspiracje sztuką ludową / Jolanta Wereszczyńska z SOSW 

Żyrardów 
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16.11.2022 r.  

Narzędzia rozwoju osobistego. Zaprezentowanie literatury związanej z tematem ze 

zbiorów PBW / Elżbieta Woźnicka 

18.01.2023 r.  

Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece szkolnej / Barbara Jerzak  

15.03.2023 r.   

Gry planszowe jako forma pracy z uczniem na podstawie „Hobbita” J. R. R. Tolkiena / 

Sylwia Jaworska 

19.04.2023 r.  

Akceptacja dla autyzmu. Prezentacja książek pomagających dzieciom, młodzieży i 

dorosłym zrozumieć świat, ludzi ze spektrum autyzmu / Iwona Szagała 

Termin do uzgodnienia 

Książki uczuć: potencjał edukacyjny książek obrazkowych. Cz. II / 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. 

 

15.09.2022 r.  

Opracowanie książek pisanych cyrylicą / Agata Kyzioł-Cieślak 

21.09.2022 r.  

NPRC 2.0 w przedszkolu, szkole i bibliotece pedagogicznej / Agnieszka Zdrojewska 

06.10.2022 r.  

Opracowanie książek pisanych cyrylicą / Agata Kyzioł-Cieślak 

19.10.2022 r.  

NPRC 2.0 w przedszkolu, szkole i bibliotece pedagogicznej / Agnieszka Zdrojewska 

26.10.2022 r.  

Książki na receptę. Cz. 2. Uzdrowicielska moc literatury / Iwona Szagała 

10.11.2022 r.  

Excel – formuły przydatne dla nauczycieli / Agata Kyzioł-Cieślak 

17.11.2022 r.  

Excel – wykresy / Agata Kyzioł-Cieślak 

22.11.2022 r.  

Emocje zapisane w książkach / Barbara Szczepaniak 

1.12.2022 r.  

Escape Room i pokój zagadek w warunkach szkolnych / Agata Kyzioł-Cieślak 

2.12.2022 r.  

Literackie inspiracje na Boże Narodzenie / Katarzyna Gołubiew 

6.12.2022 r.  

Anioły w literaturze i innych tekstach kultury / Barbara Szczepaniak 

16.01.2023 r.  

Uczucia w filmie i literaturze / Barbara Szczepaniak 

19.01.2023 r.  

DBN a zmiany w opracowaniu dokumentów / Agata Kyzioł-Cieślak 
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7.02.2023 r.  

TIK-owei nie tylko lekcje historii – szkolenie dla nauczycieli historii / Agnieszka 

Zdrojewska 

16.02.2023 r.  

Opracowanie formalne – nowa metodyka BN / Agata Kyzioł-Cieślak 

23.02.2023 r.  

DBN a zmiany w opracowaniu dokumentów / Agata Kyzioł-Cieślak 

9.03.2023 r.  

Rysa na obrazie – o roli stereotypów na postrzeganie wizerunku kobiet / Katarzyna 

Gołubiew 

16.03.2023 r.  

Opracowanie formalne – nowa metodyka BN / Agata Kyzioł-Cieślak 

5.04.2023 r.  

Akceptacja dla autyzmu. Prezentacja książek pomagających dzieciom, młodzieży i 

dorosłym zrozumieć świat, ludzi ze spektrum autyzmu / Iwona Szagała 

20.04.2023 r.  

„Moja praca kocha mnie bez wzajemności” – warsztaty biblioterapeutyczne 

przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu / Agata Kyzioł-Cieślak 

12.05.2023 r.  

Jak napisać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego / Barbara 

Szczepaniak 

2.06.2023 r.  

Jak przygotować prezentację ze stażu na nauczyciela mianowanego / Barbara 

Szczepaniak 
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KURSY I SZKOLENIA NA PLATFORMIE MOODLE  

PBW IM. KEN W WARSZAWIE 
 

1. 5 sposobów na Czerwonego Kapturka, czyli przykłady wykorzystania baśni 

klasycznych w pracy z dziećmi / Sylwia Jaworska 

2. Audiobook – alternatywna forma książki drukowanej / Katarzyna Gołubiew 

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

Gołubiew 

4. Ewidencja materiałów bibliotecznych /Agnieszka Babula 

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

Zdrojewska 

6. Grywalizacja – co to takiego? Jak można ją wykorzystać w bibliotece i nauczaniu? 

/ Agnieszka Zdrojewska 

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

uczniów klas IV-VI. Kurs 2 / Joanna Matoszko 

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

uczniów klas IV-VI / Katarzyna Gołubiew 

9. Jak sporządzić bibliografię załącznikową? / Agnieszka Zdrojewska 

10. Jak stworzyć drzewo genealogiczne? – materiały pomocnicze / Agnieszka 

Zdrojewska 

11. Katalog PBW im. KEN w Warszawie – przewodnik / Monika Witkowska 

12. Mitologia słowiańska w klasach I-III szkoły podstawowej – materiały pomocnicze 

dla nauczycieli / Joanna Matoszko 

13. Najczęstsze błędy językowe Polaków / Katarzyna Majchrzak 

14. Narzędzia internetowe do urozmaicenia zajęć z uczniami. Tworzenie puzzli online, 

rysunków typu "połącz kropki" i komiksów w aplikacji Make Beliefs Comix / Joanna 

Matoszko 

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

16. Polskie biblioteki cyfrowe / Katarzyna Majchrzak 

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

18. Rotacja po stacjach – innowacyjna metoda nauczania / Agnieszka Zdrojewska 

(I 2023 r.) 

19. Sporządzanie bibliografii załącznikowej /Agnieszka Zdrojewska 
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20. Sztuka współczesna w pigułce / Katarzyna Majchrzak 

21. TIK-owe lekcje historii / Agnieszka Zdrojewska (II 2023 r.) 

22. UKD dla bibliotek szkolnych po zmianach w 2019 r. / Agata Kyzioł-Cieślak, Dorota 

Walsek-Woźniak 

23. Zabawki aktywizujące wykonane szydełkiem dla osób od 10 do 100 lat / Joanna 

Matoszko (III 2023 r.) 
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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 edukacji przedszkolnej Zaczytane 

Przedszkolaki – koordynatorki  Barbara Szczepaniak i Katarzyna Gołubiew  

• Sieć współpracy i samokształcenia Uczeń cudzoziemski w szkole – koordynatorki  

Barbara Szczepaniak i Bożena Stacewicz  

• Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych Inspiracje są wśród nas 

– koordynatorka Katarzyna Gołubiew  

• Sieć Współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy bibliotek 

pedagogicznych opracowujących zbiory za pomocą Deskryptorów Biblioteki 

Narodowej – koordynatorka Agata Kyzioł-Cieślak  

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

• Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy  – koordynatorka  

Joanna Chojnacka 

• Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających ze szkół 

podstawowych – koordynatorka Joanna Chojnacka  

• Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej –

koordynatorka Małgorzata Szymańska  
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PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

• Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Dziecko cudzoziemskie w klasie 

szkolnej – koordynatorka Sylwia Bąbik  

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

• Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy  szkolnych 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych – koordynatorka Agnieszka Sokołowska  

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

• Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu  

sochaczewskiego  Bibliotekarz szuka pomysłów – koordynatorka Aneta Stępień  

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

• Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu 

żyrardowskiego ; temat spotkań: Promocja  biblioteki/szkoły  – koordynatorka 

Elżbieta Woźnicka 
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KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

 

PBW im. KEN w Warszawie 

 

Agnieszka Babula – agnieszka.babula@pbw.waw.pl 

Czwartek 10.00-12.00 (możliwy inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu) 

• Biblioteki cyfrowe, serwisy internetowe w  pracy bibliotekarza 

• Formy promocji biblioteki szkolnej 

• Promocja czytelnictwa dzieci i młodzieży  

Joanna Bojarska – joanna.bojarska@pbw.waw.pl 

Czwartek 10.00-12.00 (możliwy inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu) 

• 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 

• Prawo autorskie w bibliotece  

Dariusz Bruzgo – dariusz.bruzgo@pbw.waw.pl  

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Metodologia pisania prac popularno-naukowych i naukowych 

• Współpraca z pracownikami socjalnymi  w sytuacjach interwencji wobec rodziny 

ucznia  

Małgorzata Czuba – malgorzata.czuba@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Wyszukiwanie informacji w katalogu bibliotecznym INTEGRO, KARO, NUKAT 

• Tworzenie zestawień bibliograficznych 

• Organizacja wystaw w bibliotece 

• Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych 

• Praca z trudnym czytelnikiem  

Milena Godlewska – milena.godlewska@pbw.waw.pl  

Czwartek 10.00-12.00 (możliwy inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu) 

• Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN i  JHP BN) zbiorów zwartych  

• Teatrzyk Kamishibai  
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Katarzyna Gołubiew – katarzyna.golubiew@pbw.waw.pl 

Piątek 10.00-12.00 

• 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   

Dorota Hryniewicka – dorota.hryniewicka@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Praca pedagogiczna z czytelnikiem 

• Normy bibliograficzne 

• Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych  

Marta Jasińska – marta.jasinska@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną 

• Praca z systemem MOL w bibliotece szkolnej 

• Zintegrowany system komputerowy PROLIB 

• Inne komputerowe systemy biblioteczne  

Sylwia Jaworska – sylwia.jaworska@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Organizacja i prowadzenie zajęć czytelniczych w przedszkolu i klasach I-III szkoły 

podstawowej  

Iwona Kowalska-Michalska – iwona.kowalska@pbw.waw.pl  

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Wyszukiwanie informacji na określony temat w katalogu INTEGRO  

Agata Kyzioł-Cieślak – agata.kyziol@pbw.waw.pl 

Codziennie 9.00-11.00 (spotkania osobiste po wcześniejszym ustaleniu terminu, 

konsultacje telefoniczne z możliwością oddzwonienia w określonych dniach i 

godzinach) 

• Ewidencja zbiorów zwartych i specjalnych 

• Skontrum 

• Przekazywanie i przejmowanie księgozbiorów oraz bibliotek 
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• 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 

• Escape Room i pokoje zagadek w bibliotece – warianty stacjonarne i wirtualne  

Iwona Leszczyńska-Wójcik – iwona.wojcik@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Wyszukiwanie informacji w katalogu INTEGRO 

Katarzyna Majchrzak – katarzyna.majchrzak@pbw.waw.pl  

Czwartek 12:00-14:00 (możliwy inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu) 

• Opracowanie formalne i rzeczowe (DBN   i JHP BN) zbiorów zwartych 

• Digitalizacja zbiorów i projekt POLONA. 

• Platformy: MOODLE, QuizMe  

Joanna Matoszko – joanna.matoszko@pbw.waw.pl  

Czwartek 12.30-13.30 

• Warsztat informacyjny biblioteki  

• Skuteczne poszukiwanie informacji w katalogach bibliotecznych online 

• Korzystanie z katalogów: INTEGRO, KARO, NUKAT, BN 

• Korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych  

Mariola Pryzwan – mariola.pryzwan@pbw.waw.pl 

Czwartek 12.00-14.00  

• Awans zawodowy nauczyciela  

Jolanta Przybylska – jolanta.przybylska@pbw.waw.pl 

Czwartek 12.00-14.00 (możliwy inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu) 

• Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD, DBN i JHP BN) zbiorów zwartych 

• Publikacje: zestawienia bibliograficzne, recenzje  

Kamila Smolarek – kamila.smolarek@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Wykorzystanie informacji i wykorzystanie zasobów Internetu w pracy bibliotekarza 

• Katalog Integro – jak skutecznie wyszukiwać informacje 

• Platforma IBUK Libra – jak wykorzystać w pełni oferowane możliwości 
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• Zintegrowany System Biblioteczny Prolib moduł wypożyczalnia i magazyn 

• Skontrum 

• Selekcja zbiorów 

• Ochrona zbiorów 

• Biblioterapia 

• Bibliografia załącznikowa i przypisy  

Bożena Stacewicz – bozena.stacewicz@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Dostęp do krajowych i światowych zasobów wiedzy za pośrednictwem platformy 

WBN (w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich 

instytucji akademickich i naukowych) 

• Melioracja katalogów krajowych i zagranicznych : KARO, NUKAT, BN, KVK 

• Tematyczne zestawienia bibliograficzne w oparciu o katalog INTEGR  

Iwona Szagała – iwona.szagala@pbw.waw.pl  

Poniedziałek 12.00-14.00 

• Opracowanie formalne i przedmiotowe artykułów z czasopism w systemie PROLIB 

• Praca w czytelni 

• Pomoc w doborze literatury na określone tematy  

Barbara Szczepaniak – barbara.szczepaniak@pbw.waw.pl 

Piątek 12.00-14.00  

• 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 

Dorota Walasek-Woźniak – dorota.wozniak@pbw.waw.pl 

Poniedziałek 10.00-12.00 (możliwy inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu) 

• Opracowanie formalne i rzeczowe (UKD, DBN i JHP BN) zbiorów zwartych i 

specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dydaktycznych, filmów, 

dokumentów elektronicznych i  dokumentów dźwiękowych 

Monika Witkowska – monika.witkowska@pbw.waw.pl 

Poniedziałek 12.00-14.00 

• Katalogi biblioteczne BN, KARO, NUKAT, Integro 
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• Formalne i przedmiotowe opracowanie artykułów z czasopism w formacie MARC 

21  

Agnieszka Zdrojewska – agnieszka.zdrojewska@pbw.waw.pl 

Piątek 12.00-14.00 

• 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) 

• NPRC 2.0 w przedszkolu, szkole i bibliotece pedagogicznej. 

• Bezpieczne korzystanie z Internetu.  

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

Małgorzata Szymańska – malgorzata.szymanska@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Biblioterapia  

• Wspomaganie placówek  oświatowych 

• Organizacja wystaw tematycznych 

• Organizacja konkursów czytelniczych  

Joanna Chojnacka – joanna.chojnacka@pbw.waw.pl 

• W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Gromadzenie i akcesja czasopism 

• Organizacja konkursów czytelniczych 

• Organizacja imprez czytelniczych  

• Prowadzenie zajęć dla uczniów z użyciem teatrzyku Kamishibai  

Agnieszka Olszanowska – agnieszka.olszanowska@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Organizacja spotkań autorskich 

• Organizacja imprez czytelniczych 

• Wspomaganie placówek oświatowych 
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PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

Sylwia Bąbik – sylwia.babik@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

• Formy pracy z dorosłymi (warsztaty, konferencje, szkolenia) 

• Realizacja projektów edukacyjnych 

• Promocja biblioteki 

• Biblioterapia  

Mariola Suska – mariola.suska@pbw.waw.pl  

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• 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 

Wiesława Wójcik-Krupa – wieslawa.wojcik@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Opracowanie dokumentów w systemie MOL NET 

• Promocja biblioteki 

• Organizacja imprez czytelniczych 

• Prowadzenie zajęć dla uczniów z użyciem teatrzyku Kamishibai  

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

Agnieszka Sokołowska – agnieszka.sokolowska@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych 

•  Selekcja zbiorów 

•  Organizacja i zarządzanie biblioteką 
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•   Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej 

•   Organizacja wystaw bibliotecznych 

•   Organizacja konkursów czytelniczych  

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

Elżbieta Szczypińska – elzbieta.szczypinska@pbw.waw.pl  

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Ewidencja zbiorów 

• Organizacja i zarządzanie biblioteką 

Anna Simczuk – anna.simczuk@pbw.waw.pl  

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Skontrum 

• Formy promocji czytelnictwa 

• Pomoc w doborze literatury na określony temat  

Aneta Stępień – aneta.stepien@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Opracowywanie formalne wydawnictw zwartych  

Mariola Woźnicka – mariola.woznicka@pbw.waw.pl 

W zależności od potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu 

• Opracowanie formalne i rzeczowe artykułów z czasopism 

• Selekcja, ubytkowanie materiałów bibliotecznych 

• Praca z czytelnikiem 

  

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

Barbara Jerzak – barbara.jerzak@pbw.waw.pl 

Wtorek 12.00-14.00 

• Ewidencja i selekcja zbiorów 

• Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej 

• Skontrum w bibliotece  

Marta Sydry – marta.sydry@pbw.waw.pl  

Środa 13.00-15.00 
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• Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych dzieci 

• Poradnictwo czytelnicze 

• Metodyka pracy z czytelnikiem 

Elżbieta Woźnicka – elzbieta.woznicka@pbw.waw.pl  

Środa 13.00-15.00 

• Opracowanie formalne zbiorów i prowadzenie katalogu  alfabetycznego 

• Metodyka pracy z czytelnikiem 
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE STACJONARNE I WYJAZDOWE 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z Wydziałem Wspomagania 

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

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

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. Jana Ignacego Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

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

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

ul. Stefana Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew 

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

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

ul. Ludwika Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów 

tel.: (46) 855-44-58 e-mail: pbw.zyrardow@pbw.waw.pl 
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PBW im. KEN w Warszawie 

 

Bezpieczne korzystanie z Internetu. 

Cykl zajęć edukacyjnych dla przedszkoli, kl. 0-III, IV-VIII, szkoły ponadpodstawowej. 

Cykl kłada się 5 zajęć podejmujących tematykę mądrego i bezpiecznego korzystania 

z Internetu, oparty na programie "Asy Internetu", można korzystać z całości lub 

wybranych zajęć: 

1.  Rozsądek: udostępniaj z głową (chroń siebie i swoją reputację w sieci). 

2.  Uważność: nie daj się nabrać (trzymaj się z dala od wyłudzeń i oszustw). 

3.  Siła: chroń swoje sekrety (prywatność i bezpieczeństwo - poważne sprawy) 

4.  Życzliwość: życzliwość jest fajna (siła pozytywnego podejścia do sieci). 

5.  Odwaga: rozmawiaj o wątpliwościach (nazywaj i wzmacniaj odważne 

zachowania w sieci). 

 

„dalEKOwzroczni, co sprawia, że ziemia jest szczęśliwa”  

Cykl zajęć proekologicznych dla grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych 

(kl. I-III, IV-VIII). 

Dla grup przedszkolnych i klas 0-III szkół podstawowych. 

1. „Gaja w opałach” Jakub Tylman  

Eko-bajka w formie teatrzyku Kamishibai, w której główna bohaterka, pszczółka 

Gaja przybliża tematy związane z przyrodą, zmianami klimatycznymi, 

postępującą suszą oraz zaśmiecaniem środowiska naturalnego przez 

człowieka. 

2. Ciepło, zimno, gorąco…EKOklimatyczni 

W trakcie lekcji dzieci uzyskują podstawowe informacje na temat zmianach 

klimatu i skutkach tych zmian w skali globalnej. 

3. Woda to życie 

Podczas zajęć dzieci poznają znaczenie wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt, 

jej obieg w przyrodzie oraz następstwa jej niedoboru.  

4. 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. 
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Klasy IV-VI 

5. „Gadatliwy ptak Narina” Rafała Witka z ilustracjami Magdaleny Kozieł-Nowak 

Opowiadanie w formie kart narracyjnych do teatrzyku Kamishibai wprowadza dzieci i 

młodzież w trudny temat ograniczonego dostępu do żywności w niektórych rejonach 

świata i pokazuje jedną z głównych przyczyn tego problemu, czyli zawłaszczanie 

ziemi. 

 

Biblioteczny Pokój Zagadek „Biblioteka pirackich tropów” zajęcia skierowane do 

uczniów od IV klasy szkoły podstawowej. Podczas spotkań uczniowie odgadują 

matematyczne zagadki, zapoznają się z wierszowaną historią pirackiego skarbu, do 

którego w efekcie muszą dotrzeć. Klasa będzie pracować w grupach, od 2 do 4 osób, 

w zależności od liczebności klasy. Wymagana znajomość czytania i liczenia na 

podstawowych działaniach matematycznych. 

Terminy zajęć:  

Październik - 4,11,18,25 

Listopad - 8, 15, 22, 29 

Grudzień - 6, 13, 20 

Styczeń - 3,10, 17, 24, 31 

Luty - 7,28 

Marzec - 7, 14, 21, 28 

Kwiecień - 4, 18, 25 

Maj - 9, 16, 23, 30 

Czerwiec - 6, 13, 20 

 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli 

1. Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai 

• „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). 
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Dla przedszkoli i klas 0-III 

1. Tropem warszawskich legend  

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”. 

2.  Poznajemy bibliotekę - zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai (Christos 

„Książki” Wydawnictwa Tibum), mające na celu rozbudzanie zainteresowań 

czytelniczych oraz zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki. Spotkanie 

połączone ze zwiedzaniem biblioteki (czytelnia, wypożyczalnia, magazyn).  

 

Dla szkoły podstawowej 

Klasy 0-III 

 

1.  „Mój przyjaciel Kemushi” tekst: Nathalie Dargent, ilustracje: Mandana Sadat, 

historia opowiada o cykliczności przyrody i jej przemianach. Dzieci tworzą własnego, 

niepowtarzalnego motyla. Dodatkowo prezentowana jest bajka na kliszy „W pogoni za 

motylkiem” (tekst wg A. Chodorowskiej, ilustracje: J. Juriewicz). 

2.  „Dwa ptaszki”, tekst: Julian Brudzewski, ilustracje: Piotr Zatorski, historia o sile 

współpracy i współdziałania. Działania plastyczne do wyboru: ptasia maska z papieru 

lub origami: para ptaszków lub zakładka narożna do książki (sowa). Dodatkowo 

prezentowana jest bajka na kliszy „Krasnoludki i ptaszek” (tekst: K. Kaschnitz, 

ilustracje: D. Nowicka) lub „ Zgubione kropeczki” (tekst: H. Łochocka, ilustracje M. 

Mackiewicz-Adamus). 

3.  „Czułość”, 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).  

4.  Kropka jest najważniejsza! zajęcia w oparciu o książkę: „Kropka” P H.  

Reynolds’a, podczas których dzieci realizują ćwiczenia rozwijające kreatywność. 

Opiekunowie mogą kontynuować temat lekcji z pomocą materiałów dostępnych na 

stronie wydawnictwa Mamania. 

5. „Lew w Paryżu”, opowieść autorstwa Beatrice Alemagna o tym jak trudno 
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odnaleźć się w nowym kraju, kiedy opuszcza się to co znane i kochane. (opis 

Wydawnictwo TIBUM).  

6.  Mam kłopot, lekcja z wykorzystaniem książki Iwony Chmielewskiej „Kłopot”. 

Zajęcia mają na celu oswojenie dzieci z trudnymi emocjami, które 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, 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. 

 

Klasy IV-VIII 

 

1. Tropem warszawskich legend 

Dwugodzinne warsztaty ilustratorskie z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. 

Podczas zajęć uczniowie wykonują ilustracje do warszawskich legend: „Mieszko 

Kamienny”, „Panna i jednorożec” oraz „Szabla króla Zygmunta”.  

2. Biblioteczne skryptorium, warsztaty kaligrafii dla uczniów klas IV – VI 

dotyczące sztuki pisania gęsim piórem i stalówką z użyciem kolorowych atramentów.  

3. Kartka do kartki. Budowa książki (klasy IV-V). 

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami budowy 

książki i ich funkcją oraz z umiejętnym wyszukiwaniem informacji w książce. Zajęcia  

z wykorzystaniem prezentacji. 

4. Encyklopedie i słowniki, czyli zdobywanie umiejętności wyszukiwania 

informacji w wydawnictwach informacyjnych 

Zajęcia instruktażowe dla końcowych klas szkoły podstawowej. Celem lekcji 

jest zapoznanie uczniów z zasadami wyszukiwania informacji w encyklopediach, 

słownikach. Uczeń rozumie funkcję żywej paginy 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. 

5. Historia książki  
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Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z historią pisma i książki, pokazanie różnych form 

książek i materiałów, z których były wykonane. Lekcja z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej oraz publikacji i materiałów dydaktycznych. W trakcie zajęć uczniowie 

ćwiczą pisanie gęsim piórem i stalówką z użyciem atramentu. 

6. 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, czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne. 

7. 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. 

8. Katalogi biblioteczne. Porównanie tradycyjnego katalogu kartkowego  

i katalogu komputerowego  

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

9. Kreatywne tworzenie opowieści z wykorzystaniem kości Story Cubes 

Warsztaty dla  uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, czas trwania zajęć: 2 godziny 

lekcyjne (promocja pomocy dydaktycznych będących w zbiorach placówki). 

10. „Pnącza zmartwień”, tekst i ilustracje: Roksana Wamka, historia opowiada  

o przytłaczającym smutku oraz o tym jak można go w sobie uleczyć. To opowieść o 

charakterze psychoterapeutycznym. Dzieci tworzą własne, niepowtarzalne drzewo 

życia (samoświadomość, samoakceptacja, szukanie w sobie pasji i inspiracji czyli leku 

na zmartwienia). Zajęcia kończą się wspólnym wykonywaniem asany jogi – Pozycji 

Drzewa. Lekcja dla uczniów szkoły podstawowej kl. 4-6. 

11. Unikalny diament mimo wad to TY, zajęcia z elementami biblioterapii dla 

klas VI-VIII na podstawie książki „Pięciu nieudanych” Beatrice Alemagna oraz 

autorskiej, nieopublikowanej „Bajki o diamenciku” Justyny Lewickiej-Szczęsnej. 

Głównym celem jest budowanie poczucia własnej wartości i akceptacji siebie oraz 

uświadomienie uczniów, że nie muszą być tacy jak jeden z bohaterów książki, czyli 

idealni. 

12.  W młodych nadzieja – Trzeba będzie naprawić ten świat  

Lekcja z wykorzystaniem kart narracyjnych teatrzyku Kamishibai pt. „Trzeba będzie” 

autorstwa Thierry’ego Lenaina.  Uniwersalna, piękna opowieść, która opisuje 

najistotniejsze problemy współczesnego świata – wojny, głodu, nierówności 
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społecznych, zanieczyszczenia środowiska w sposób przystępny i równocześnie 

poruszający dla młodych odbiorców. 

 

Dla szkoły ponadpodstawowej 

 

1. Biblioteki cyfrowe jako narzędzie wspierające edukację  

Celem zajęć jest 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. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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):  

• Marii Kownackiej, 

• Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej,  

• Haliny Poświatowskiej,  

• Władysława Broniewskiego,  

• Bolesława Leśmiana, 

• Juliana Tuwima. 

6. Metafora obrazu 
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Na lekcji bibliotecznej wykorzystane zostaną wybrane okładki pisma psychologicznego 

Charaktery autorstwa znanego polskiego plakacisty Rafała Olbińskiego. Zajęcia będą 

prowadzone metodami aktywnymi z zastosowaniem wybranych rutyn myślenia 

krytycznego. 

7. 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.: 

• Henryk Sienkiewicz – autor epopei narodowej, korzenie tatarskie 

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

prawosławne 

8.  Jestem inteligentna/y – umiem czytać ze zrozumieniem  

Lekcja dla klas szkół średnich. 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 

prowadzona metodami aktywnymi. 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli 

 

Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai (także wyjścia do placówek) 

Podczas zajęć dzieci poznają czym jest teatrzyk Kamishibai (z języka japońskiego: 

papierowy teatr), który łączy w sobie książkę z teatrem. (termin do uzgodnienia) 

1. „O panach Palcach” J. Brudzewskiego wydawnictwa Tibum, to zabawna, 

rymowana pomoc edukacyjna w nauce liczenia dla najmłodszych. (opis wydawcy) 

2. „Groszki” F. Malnuit wydawnictwa Tibum to prosta, urzekająca opowieść o cyklu  

reprodukcyjnym roślin, będąca doskonałą pomocą przy omawianiu zajęć  

przyrodniczych. (opis wydawcy) 

3. Dzień Kropki na podstawie książki P.H. Reynolds ,,Kropka” (IX) to zajęcia 
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przeznaczone dla grup pięciolatków i sześciolatków, podczas których dzieci szukają 

własnych talentów, wykonują ćwiczenia grafomotoryczne i uczestniczą w zabawach 

ruchowych. 

4. Poznajemy las i jego mieszkańców (IX-X), to zajęcia, które mają za zadanie 

przybliżyć dzieciom czym jest las. Czy jest 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” A. 

Wiśniewskiej, ,,Rok w lesie” E. Dziubak oraz ,,W lesie” książka z serii Przyroda Polski. 

Zajęcia zakończone zostaną leśnymi zagadkami oraz zabawą figurkami leśnych 

zwierząt. 

5. Kicia Kocia w bibliotece (termin do uzgodnienia). Wspólnie z maskotką Kici Koci 

wejdziemy do świata książek i biblioteki. Dowiemy się na czym polega praca 

bibliotekarza, jaka drogę przechodzi książka, zanim znajdzie się na półce w bibliotece 

oraz obejrzymy historię teatrzyku Kamishibai pt. ,,Książki”. Zajęcia przeplatane będą 

grami ,,Memos Kicia Kocia” oraz ,,Kicia Kocia Mój dom”. 

6. Dzień Pluszowego Misia z książką pt. ,,Elmer i zagubiony miś”  D. McKee oraz 

,,Miś słucha!” B. Martin., E. Carle (XI). Zajęcia przeznaczone dla grup pięciolatków  

i sześciolatków.  

7. Niezwykły świat pszczół (V) Zajęcia  z okazji Światowego Dnia Pszczół. 

 

Dla szkoły podstawowej 

 

1. Wspomnienia z czasów wojny (IX)  

Zajęcia dla uczniów klas III – V. Rozmowa na bardzo trudny temat, jakim jest wojna  

i jej czas dla dzieci za pomocą historii teatrzyku Kamishibai pt. „Wojenne dzieci” U. 

Ziober. 

2.  Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce, Europie i na świecie (XII) 

Jakie znamy tradycje bożonarodzeniowe, skąd się wzięły, jak wyglądają święta 

Bożego Narodzenia w innych krajach? Tego i jeszcze wiele innych ciekawostek dzieci 

dowiedzą się za pomocą prezentacji multimedialnej. Na koniec proponuję pracę  

w grupach np. świąteczna krzyżówka. 

3.  Dzień Kota (II) 

Zajęcia przybliżające dzieciom klas I-III postać kota w literaturze i sztuce na podstawie 

książki M. Czub ,,Są takie koty”, teatrzyku Kamishibai pt. „Kotka Milusia” oraz 



34 | S t r o n a  

 

wybranego opowiadania o kotach. Zajęcia będą przeplatane zabawami ruchowymi - 

naśladujemy zachowania kotów oraz wykonaniem kotka techniką origami. 

4. Dzień Teatru (III) 

Podczas zajęć uczniowie klas I-III zostają zapoznani z różnymi rodzajami 

teatrów oraz lalek teatralnych, a także zasadami zachowania w teatrze. 

5. Warsztaty z teatrzykiem Kamishibai - do wyboru historie wydawnictwa Tibum np. 

„Brzydkie Kaczątko” lub wydawnictwa Kreatibaj np. ,,Podspodek”, ,,Bajka o 

prawdziwym Szewczyku Dratewce”. Zajęcia przeplatane zadaniami, quizami 

wiedzy itp. 

6.  Escape room w bibliotece (V) 

Zajęcia dla uczniów klas IV-V polegające na rozwiązaniu zagadek i 

odnalezieniu klucza otwierającego drzwi od biblioteki. Gwarancja świetnej 

zabawy. 

7.  Gwiaździsta noc (termin do uzgodnienia) klasy III-VI. Zapoznanie się  

z twórczością Vincenta van Gogha oraz poznanie następstw ruchu obrotowego Ziemi. 

Wykonanie pracy plastycznej Gwiaździsta noc w grupach. 

8. W bibliotece nie jest nudno (termin do uzgodnienia) 

Zajęcia dla klas VII-VIII polegające wykonaniu serii zadań przekonujących, że czytanie 

książek nie jest nudne. Uczniowie będą grać w literackie bingo, tworzyć plebiscyt 

książek, oraz szukać tekstów literackich w zadaniu Książki w rapie. Podsumowaniem 

zajęć będzie prezentacja multimedialna Ciekawostki ze świata książek i bibliotek. 

9. Migracja (termin do uzgodnienia) 

Zajęcia dla klas III-V poruszające ważny w dzisiejszych czasach temat migracji na 

świecie. Na podstawie książki pt. ,,Migranci” I. Watanabe oraz opowieści teatrzyku 

Kamishibai pt. ,,Lew w Paryżu” - autorstwa B. Alemagna uczniowie dowiedzą się czym 

jest migracja oraz jakie emocje towarzyszą ludziom podczas migracji po świecie. 

10. Poznajemy bibliotekę i pracę bibliotekarza z książką Z. Staneckiej  

,,Basia i biblioteka”. (termin do uzgodnienia)  

Zajęcia przeznaczone dla klas I-III 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. 

11. Historia komiksu i tworzenie własnych historyjek komiksowych 

 (termin do uzgodnienia)  
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Zajęcia przeznaczone dla klas III. Dzieci poznają historie polskiego komiksu i wspólnie 

w grupach tworzą własny komiks. 

12. Zajęcia z teatrzykiem Kamishibai ,,Szukając Marudka” K. Yamamoto, 

wydawnictwa Tibum.  (termin do uzgodnienia)  

Zajęcia przeznaczone dla klas III. Dzieci poznają teatrzyk Kamishibai i wspólnie  

w grupach tworzą własne opowiadanie obrazkowe. 

13. Warsztat informacyjny biblioteki. (termin do uzgodnienia)  

Zajęcia dla klas IV- VIII polegające na wyszukiwania informacji w katalogu INTEGRO.  

 

Dla szkoły ponadpodstawowej 

 

1. Kobiety w literaturze (termin do uzgodnienia)  

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”. 

 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli i klas 0-III 

 

1. Zajęcia z bajkoterapii i biblioterapii. 

2. Spotkania z baśnią, bajką i legendą „Maluchy zapraszamy na poduchy.” 

3. Warsztaty z zakresu sztuki opowiadania baśni przygotowujące do konkursu 

„Oczaruj mnie…” 

4. Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. 

5. Zajęcia z zakresu rozwoju osobistego „Mój mały, wielki świat emocji”. 

 

 

Dla szkoły podstawowej – klasy IV-VIII 
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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. Od nieuków lepszy ten, kto księgi czyta. Dlaczego warto czytać książki? 

5. Techniki efektywnego uczenia się. 

6. Bezpieczeństwo w sieci. 

7. Media –pomagają czy szkodzą? 

8. Słowniki i encyklopedie źródłem wiedzy. 

 

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. 
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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  

 

PBW im. KEN w Warszawie Filia w Sochaczewie 

 

Proponowane tematy zajęć: 

Dla przedszkoli 

 

Dla grup przedszkolnych przygotowujemy różnorodne zajęcia z wykorzystaniem 

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 
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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.  

5.  Sporządzanie zestawień tematycznych. 

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

7.  Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece. 

8.  Źródła informacji o książce. 

9.  Typy wydawnictw. 

10. Korzystamy z opisu bibliograficznego. 

11. Sporządzamy bibliografię załącznikową. 

12. Prasa niejedno ma imię... - historia prasy, klasyfikacja prasy. 

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

14. Rola czytania w życiu człowieka. 

15. Zasady organizacji pracy umysłowej i samokształceniowej opartej na 

dokumencie bibliotecznym. 

16. Sporządzanie krótkich notatek.  

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

Dla przedszkoli:  

 

Grupom przedszkolnym proponujemy dwa bloki tematyczne: 

 

Magia czytania : warsztaty z teatrzykiem Kamishibai 

1. Alfabet pozytywnych emocji na podstawie kart narracyjnych pt. „Czułość”.  

Cele:  Nazwanie i określenie emocji, które towarzyszą dzieciom w codziennym życiu. 

Rozwijanie umiejętności pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej.  

Zajęcia dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć : 45 lub 60 min. 

2. Bajkowa edukacja globalna dla najmłodszych na podstawie kart narracyjnych 

pt. „Szkoła Czi – Tam”.  
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Cele: Po zapoznaniu z opowiadaniem realizowane są zadania, które uświadamiają, że 

w krajach trzeciego świata dzieci mają trudności w podejmowaniu nauki, a ich 

dzieciństwo jest pełne trosk i wyrzeczeń.  

Zajęcia dla grupy 4 i 5 latków. Czas zajęć : 45 lub 60 min. 

3. Baśniowe przygody na podstawie kart narracyjnych pt. „Czerwony 

Kapturek”.  

Cele: Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego. Kształtowanie umiejętności 

uważnego słuchania. 

Zajęcia dla grupy 4 i 5 latków. Czas zajęć : 45 lub 60 min. 

4. Dobrze jest mieć przyjaciela na podstawie kart narracyjnych pt. „Rower 

Walentynki” i „Szły raz myszy”. 

Cele: Rozwijanie wrażliwości na tekst literacki i ilustracje. Nauka 

liczebników  zbiorowych. 

Zajęcia dla grupy  3-4 latków. Czas zajęć : 45 lub 60 min. 

5. Domowe zwierzęta są wśród nas i należy o nie dbać! Na podstawie kart 

narracyjnych: „Szukając Marudka” i „Kotka Milusia”.  

Cele: Rozwijanie wrażliwości na tekst poetycki i ilustracje. 

Zajęcia dla grupy  4-5 latków. Czas zajęć : 45 lub 60 min.  

6. Gdzie Wisła ma swój początek? Na podstawie kart narracyjnych pt. „Legenda 

o Wiśle”.  

Cele:  Poznanie wartości legend, rozwianie postaw patriotycznych.  

Zajęcia dla grupy 4-5 latków. Czas zajęć: 45 lub 60 min. 

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

podstawie kart narracyjnych pt. „Groszki” oraz „Mój przyjaciel Kemushi”.  

Cele: Poszerzenie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody.  

Zajęcia dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć: 45 lub 60 min.   

8. Odkrywamy legendy polskie na podstawie kart narracyjnych pt. „Legenda o 

Smoku Wawelskim”.  

Cele:  Poznanie wartości legend. Zajęcia dla grupy 4-5 latków. Czas zajęć: 45 lub 60 

min. 

9. Paluszkowe przygody na podstawie kart narracyjnych pt. „O panach 

Palcach”. 

Cele: Utrwalenie schematu ciała (nazwy zwyczajowe palców u ręki).  
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Zajęcia dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć: 45 lub 60 min. 

10.  Podróże małe i duże na podstawie kart narracyjnych pt. „Lew w Paryżu” oraz 

książek: „Atlas miast”, „Tulipuchokłaczek”.  

Cele:  Rozwijanie zainteresowań kulturą i zabytkami Francji.   

Zajęcia dla grupy 4-5 latków.  Czas zajęć: 45 min lub 60 min. 

11.  Poznajemy legendy śląskie na podstawie kart narracyjnych pt. „Legenda o 

Skarbniku”.  

Cele: Poznanie wartości legend.  

Zajęcia dla grupy  4-5 latków.  Czas zajęć: 45 min. 

 

Czytamy i odkrywamy: zajęcia  z wykorzystaniem czytania wrażeniowego 

Proponowane tematy:  

1. Bardzo głodna gąsienica. 

Cele: Poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie przyrodniczym. Doskonalenie 

spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. Środki dydaktyczne: książka „Bardzo głodna 

gąsienica” Erica Carle, tekturowa rolka, kolorowy papier, ilustracje gąsienicy.  

Dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć: 45 min. 

2. Ile pomysłów mieści się w głowie?  

Cele: Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Kształtowanie myślenia 

twórczego . Środki dydaktyczne: książki „Co robisz z pomysłem”, Co robisz z kłopotem” 

Kobi Yamada.  

Dla grupy 4-5 latków.  Czas zajęć: 45 min.  

3. Kamyki Astona.  

Cele: Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Kształtowanie postaw 

odpowiedzialności, empatii. Środki dydaktyczne: książka „Kamyki Astona” Lotty 

Geffenbladl.  

Dla grupy 4-5 latków. Czas zajęć: 45 min. 

4. Kolorowy potwór.  

Cele: Nazwanie i określenie pięciu podstawowych emocji. Wprowadzanie dzieci  

w świat uniwersalnych wartości. Środki dydaktyczne: książka „Kolorowy Potwór” Anny 

Llenas,  

Dla grupy 4-5 latków. Czas zajęć: 45 min. 

5. Kraina Baśniolandu.  
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Cele: Popularyzacja baśni i bajek dla dzieci. Zajęcia z elementami pedagogiki zabawy.  

Dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć: 60 min. Myślące książki.  

Cele: Zapoznanie z książką artystyczną. Rozwijanie wyobraźni poprzez działania 

twórcze. Środki dydaktyczne: książki Iwony Chmielewskiej: „Kłopot”, „W kieszonce”, 

„Oczy”.  

Dla grupy 4-5 latków. Czas zajęć: 45 min. 

6. Niezwykła przygoda łosia Ernesta.  

Cele:  Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i cierpliwości. Kształtowanie 

orientacji w przestrzeni (ilustracja dwuwymiarowa a trójwymiarowa bryła). Środki 

dydaktyczne: książka „Ernest” Catherin Rayner, pudło tekturowe, nożyczki.  

Dla grupy 3-4 latków.Czas zajęć: 45 min. 

7. Paluszkowe robaczki dokazują.  

Cele: Utrwalenie schematu ciała (np. prawa ręka, lewa noga). Środki dydaktyczne: 

książki Herve Tulleta : „Paluszkowa wyprawa”, „Paluszkowa olimpiada”, „Zabawa  

w oczka”. 

Dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć: 45 min. 

8. Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną z czarownicą Irenką.  

Cele: Kształtowanie umiejętności opowiadania. Środki dydaktyczne: książka 

„Czarownica Irenka” Agnieszki Żelewskiej, kartka A4, ołówki, flamastry.   

Dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć: 45 min. Przygody kolorowego słonia Elmera.  

Cele: Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Ukazanie dzieciom wartości i roli 

współpracy. Środki dydaktyczne: książki z serii „Elmer” Davida McKee.  

Dla grupy 3-5 latków. Czas zajęć: 45 min. 

9.  Skąd biorą się kolory.  

Cele: Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej  i stymulacja wzroku. 

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych. Środki 

dydaktyczne: książki Herve Tulleta :   „Gra w kolory”, „Kolory”, „Zabawa liniami”, 

„Ruszaj w drogę”, „Gra cieni”.  

Dla grupy 3 latków. Czas zajęć: 45 min. 

10.  Zaczarowane kropki.  

Cele: Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i stymulacja wzroku. Środki 

dydaktyczne: książki Herve Tulleta : „Naciśnij mnie”, „Figle migle”, ”Och! Książka pełna 

dźwięków”.  

Dla grupy 3-4 latków. Czas zajęć: 45 min. 
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Szkoła podstawowa kl. I-IV 

 

Proponujemy następujące bloki tematyczne: 

Blok I Zajęcia  z wykorzystaniem czytania wrażeniowego 

1. Co boli najbardziej na świecie? Na podstawie książek  „Pinokio : historia 

pajacyka” Carla Collodiego, „Co boli najbardziej na świecie” Paco Livana. 

Czas zajęć: 45 min. 

2. Ile pomysłów mieści się w głowie? Na podstawie książki „Co robisz z 

pomysłem”, „Co robisz z kłopotem” Kobi Yamada. Czas zajęć: 45 min.  

3. Jesienne inspiracje, na podstawie książki „ O psie, który szukał” Joanny 

Guszty. Czas zajęć: 60 min.  

4. Jesteś diamentem na podstawie książek  „Zbyt późno” Giovanny Zoboli, 

„Złota klatka czyli Prawdziwa historia księżniczki czystej krwi” Anny Castagnoli. 

Czas zajęć: 45 min. 

5. Kamyki Astona na podstawie książki „Kamyki Astona” Lotty Geffenbladl. 

Czas zajęć: 45 min. 

6. Kolorowe emocje na podstawie książki „Kolorowy Potwór” Anny Llenas.  

Czas zajęć: 45 min. 

7. Lekcja, na której przydatne są cztery miski na podstawie książek „Cztery 

zwykłe miski” Iwony Chmielewskiej, „Mysz jak nie mysz” Joanny Kulmowej. Czas 

zajęć: 60 min.  

8. Myślące książki na podstawie książki Iwony Chmielewskiej: „Kłopot”,  „W 

kieszonce”, „Oczy”. Czas zajęć: 45 min. 

9. Patrzeć, widzieć, zobaczyć, doświadczyć na podstawie książek: „Czarna 

książka kolorów” Meneny Cottin, Rosany Faria, „Oczy” Iwony Chmielewskiej oraz 

„Dźwięki kolorów” Jimmy Liao. Czas zajęć: 60 min. 

10.  Postaw swoją kropkę na podstawie książki „Kropka” Petera Reynoldsa.  

Czas zajęć: 45 min. 

11.   Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną z czarownicą Irenką na podstawie 

książki „Czarownica Irenka” Agnieszki Żelewskiej. Czas zajęć: 45 min. 

12.   Słowa mają znaczenie, czyli o plotce na podstawie książek: „Jabłka Pana 
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Peabody'ego” Madonny,  "Szklany człowiek" Beaty Krupskiej. Czas zajęć: 45 min. 

13. Zimowe inspiracje na podstawie książki: „O Mikołaju, który zgubił prezenty” 

Danuty Parlak. Czas zajęć: 60 min. 

Blok II  

Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai 

1. Alfabet pozytywnych emocji na podstawie kart narracyjnych „Czułość”.  

Czas zajęć : 45 lub 60 min. Bajkowa edukacja globalna na podstawie kart narracyjnych 

„Szkoła  Czi – Tam”. Czas zajęć : 45 lub 60 min. 

2. Baśniowe przygody na podstawie kart narracyjnych „Czerwony Kapturek”. 

Czas zajęć : 45 lub 60 min. 

3. Dobrze jest mieć przyjaciela na podstawie kart narracyjnych „Rower 

Walentynki” i „Szły raz myszy”. Czas zajęć : 45 lub 60 min. 

4. Domowe zwierzęta są wśród nas i należy o nie dbać! Na podstawie kart 

narracyjnych: „Szukając Marudka” i „Kotka Milusia”. Czas zajęć : 45 lub 60 min.  

5. Gdzie Wisła ma swój początek? Na podstawie kart narracyjnych 

„Legenda o Wiśle”. Czas zajęć: 45 lub 60 min. 

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

podstawie kart narracyjnych „Groszki” oraz „Mój przyjaciel Kemushi”. Czas zajęć: 45 

lub 60 min. 

7. Odkrywamy legendy polskie na podstawie kart narracyjnych „Legenda o 

Smoku Wawelskim”. Czas zajęć: 45 lub 60 min.  

8. Podróże małe i duże na podstawie kart narracyjnych "Lew w Paryżu" oraz 

książek: "Atlas miast", "Tulipuchokłaczek". Czas zajęć: 45 lub 60 min.  

9. Poznajemy legendy śląskie na podstawie kart narracyjnych „Legenda o 

Skarbniku”. Czas zajęć: 45 min.   

Blok III Zajęcia literackie i czytelnicze 

1. Jaki znak twój? Na podstawie książek o charakterze patriotycznym.  Czas 

zajęć 60 min. 

2. Kraina Baśniolandu. Popularyzacja baśni i bajek dla dzieci. Czas zajęć: 60 

min. 

3. Książka moim przyjacielem. Tworzenie książki klasowej. Czas zajęć: 60 min. 
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4. Pierwsza wizyta w Bibliotece Pedagogicznej. Czas zajęć: 45 min. 

5. Rady nie od parady w oparciu o książki o wartościach. Czas 60 min.  

 

Szkoła Podstawowa kl. V-VIII 

 

1. Droga książki od autora do czytelnika. Czas zajęć: 45 min.  

2. Jak się uczyć, żeby się czegoś nauczyć. Czas zajęć: 45 min. 

3. Kilka ważnych słów : polscy autorzy o wartościach – zajęcia w oparciu o 

współczesną literaturę młodzieżową. Czas zajęć: 45 min. 

4. Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie. Ćwiczenia praktyczne  w 

wyszukiwaniu informacji w katalogu Integro. Czas zajęć: 45 min. 

5. Źródła wiedzy o regionie żyrardowskim w zasobach PBW w Żyrardowie  i  

Internecie. Czas zajęć: 60 min. 

 

Szkoła Ponadpodstawowa 

 

1. Autoprezentacja i zarządzanie wizerunkiem – zajęcia w oparciu o 

prezentację multimedialną i literaturę. Czas zajęć 60 min. 

2. Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Żyrardowie. Ćwiczenia praktyczne  w 

wyszukiwaniu informacji w katalogu Integro. Czas zajęć: 45 min. 

3. Zasady organizacji pracy umysłowej i samokształceniowej. Omówienie 

aktywnych metod uczenia się i zapamiętywania. Czas zajęć 45 min 
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA PLATFORMIE MOODLE 

 

1.  Prawo autorskie dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego / Dariusz Bruzgo 

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, klas IV-VIII, mające wyposażyć ich w 

wiedzę na temat prawa autorskiego oraz uwrażliwić na jego przestrzeganie, a 

szczególnie przestrzeganie tzw. osobistego użytku. 

2. 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”. 

3. 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”.  

4. Niepokorny Syzyf czyli mity greckie na warsztacie, zajęcia z tworzenia gier 

planszowych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. 
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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. Kossakowie. 

24. Którym bohaterem kultowych, polskich komiksów jesteś? 

25. Którym bohaterem literackim jesteś? 

26. Którym bohaterem Wiedźmina jesteś? 

27. Którym Muminkiem jesteś? 

28. Maria Konopnicka. Powtórka przed maturą. 

29. Moje miasto – Warszawa. 

30. Najczęstsze błędy językowe Polaków - czy Ty również je popełniasz? 

31. Najpiękniejsze miłosne wyznania - rozpoznasz, z którego dzieła pochodzą? 
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32. Najpiękniejsze piosenki o miłości - czy rozpoznasz kto je śpiewa? 

33. O papieżu dla dzieci. 

34. Odzyskanie niepodległości - quiz dla miłośników historii. 

35. Perfumy i literatura. 

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

37. Poeci w Powstaniu Warszawskim. 

38. Praga - dzielnica, którą warto poznać. 

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

40. Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. 

41. Quiz na Światowy Dzień Sztuki. 

42. Quiz o dawnych strojach. 

43. Quiz o przysłowiach. 

44. Quiz o roślinach (Rok 2022 Rokiem Botaniki, w 100. Rocznicę utworzenia 

Polskiego Towarzystwa Botanicznego). 

45. Quiz o Wisławie Szymborskiej z okazji 100. Rocznicy urodzin. 

46. Quiz o wypiekach świątecznych i nie tylko. 

47. Quiz wiedzy o "Dżumie" Alberta Camus. 

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

49. Stefan Żeromski - ulubiony pisarz wielu pokoleń. 

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

51. W baśniowym świecie. 

52. W którym bohaterze literackim mogłabyś się zakochać? 

53. Wielkanocne ABC. 

54. Wojsko Polskie - 15 pytań na 15 sierpnia. 

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

56. Zasmakuj w bibliotece.  
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SPOTKANIA AUTORSKIE 
 

PBW im. KEN w Warszawie 

28.09.2022 r.  

Spotkanie z Januszem Aleksandrowiczem Imamem gminy muzułmańskiej  

w Kruszynianach 

13.01.2023 r. 

Spotkanie autorskie z ks. Arturem Aleksiejukiem, przedstawicielem Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

 

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: 

• 18.01.2023 r. 

• 29.03.2023 r. 

• 26.04.2023 r. 

• 31.05.2023 r. 

Spotkania odbywać się będą na II piętrze w Sali konferencyjnej w godz. 10:00–12:00 

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

III 2023 r.  

Spotkanie autorskie z Agnieszką Olszanowską 
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PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

X 2022 r.  

Spotkanie autorskie z Katarzyną Kowalewską 

V 2023 r.  

Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

10.05.2023 r.  

Spotkanie autorskie z Anną Wolińską, autorką książki „Legenda o Sochaczu” 

 

PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

16.11.2022 r. 

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 TEMATYCZNE I OKOLICZNOŚCIOWE 

 

PBW im. KEN w Warszawie 

 

KORYTARZ PRZY WYPOŻYCZALNI 

• Patron roku 2023   

HOL PRZY WYPOŻYCZALNI 

• Uczeń z zespołem ADHD – praca z dzieckiem nadpobudliwym (IX 2022 r.)   

• 120. rocznica urodzin Jana Marcina Szancera (X-XI 2022 r.) 

• Anioły w literaturze i sztuce (XII 2022 r.)  

• Buddyzm lamaistyczny w Tybecie (I 2023 r.)  

• Zawsze modne gadżety domowe (II 2023 r.)  

• Świat wyobraźni Tolkiena (III 2023 r.)   

• Ziemia naszym wspólnym domem (IV 2023 r.)  

• Bajki i baśnie świata w zbiorach PBW im. KEN w Warszawie (V-VI 2023 r.)  

• Tatry w literaturze i sztuce (VII-VIII 2023 r.)  

CZYTELNIA 

• Janina Porazińska (1888-1971)  (IX-X 2022 r.)  

• Maria Skłodowska-Curie – w 155. rocznicę urodzin (IX 2022 r.-II 2023 r.)  

• Vincent van Gogh – w 170. rocznicę urodzin (III-IV 2023 r.)  

• Irena Jurgielewiczowa – w 20. rocznicę śmierci (V-VI 2023 r.)  

KORYTARZ I PIĘTRO 

• Plakaty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 

REGAŁ WYSTAWOWY I PIĘTRO 

• Książki o Książce, seria wydawnicza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w 

zbiorach PBW im. KEN w Warszawie (IX-X 2022 r.)  

• Wiecznie żywi Ci co odeszli w 2022 r. (XI 2022 r.)  

• Janusz Korczak – pisarz, pedagog i wychowawca (VI 2023 r.)  

KORYTARZ II PIĘTRO 

• Moda (z)na czytanie (I 2023 r.)  
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• Żegota. Rada Pomocy Żydom. Wystawa wypożyczona z Instytutu Pamięci 

Narodowej w ramach obchodów 80. Rocznicy wybuchu powstania w getcie 

żydowskim (IV-V 2023 r.)   

• Książka Roku Ibby (V 2023 r.)  

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

• ,,Dwadzieścia lat minęło…” – wystawa z okazji jubileuszu konkursu ,,Wydajemy 

Własną Książkę” (X 2022 r.)  

• Święta Bożego Narodzenia w literaturze (XII 2022 r.)  

• Niebieskie Motyle – wystawa propagująca wiedzę na temat autyzmu (IV 2023 r.) 

• Dzieje Książki (IV-V 2023 r.)  

• ,,Wydajemy Własną Książkę” – wystawa pokonkursowa prac (VI-VIII 2023 r.)  

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

• Działalność Biblioteki Pedagogicznej na przestrzeni lat” (rok szkolny 2022/2023) 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

• 200 lat Romantyzmu Polskiego (IX 2022 r.)  

• Z dziejów naszej Biblioteki (X 2022 r.)  

• Bruno Schulz – 80. rocznica śmierci (XI-XII 2022 r.)  

• Dawna Kartka Bożonarodzeniowa (XII 2022 r.)  

• „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…” 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (I-

II 2023 r.)  

• Biblioteki świata (III 2023 r.)  

• „Sleeveface – ubrani w książkę” – wystawa pokonkursowa prac (IV 2023 r.)  

• 2023 Rokiem Aleksandra Fredry (V 2023 r.)  

• „Wydajemy Własną Książkę” – wystawa pokonkursowa prac (VI-VIII 2023 r.) 
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PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

• Patron roku (rok szkolny 2022/2023)  

• Na tropie lektur szkolnych (rok szkolny 2022/2023)  

• Mamo, ja nie chcę wojny (IX 2022)  

• Język polski nie taki trudny, jak utrzymują… (IX 2022)  

• Zakazane edycje wydawnicze (IX 2022)  

• Otwórzmy się na obraz i słowo, czyli książka obrazkowa w przedszkolu i szkole (X 

2022)  

• W świecie emocji (XI 2022)  

• Jak pełniej żyć posiadając mniej? (XII 2022)  

• Z optymizmem nam po drodze (II 2023)  

• Przyroda – zapomniany lekarz (III 2023)  

• Na ratunek planecie (IV 2023)  

 

PBW im KEN Filia w Żyrardowie 

 

• „Żyrardów wczoraj i dziś” (ekspozycja stała)  

• Rok Władysława Broniewskiego (IX-XII 2022)  

• Rok Romantyzmu (IX-XII 2022)  

• Rok Marii Montessori (IX-XII 2022)  

• Rok Marii Konopnickiej (IX-XII 2022)  

• Patroni roku 2023 (I-VIII 2023)  

• Wisława Szymborska w 100. rocznicę urodzin (I-VIII 2023)  

• Kwiecień – miesiącem autyzmu (IV 2022)  
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KONKURSY I WYDARZENIA KULTURALNE 

 

PBW im. KEN w Warszawie 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

5.12.2022 r. 

Kuratorska prezentacja cymeliów biblioteki / Katarzyna Majchrzak  

 

Organizacja i prowadzenie spotkań dyskusyjnych Bazar Zauroczeń 

Czytelniczych. 

Spotkania odbędą się w godz. 17.00-19.00, w następujących terminach:  

18.10.2022, 31.01.2023, 25.04.2023  

 

KONKURSY 

X 2022 r.-IV 2023 r. 

Konkurs Plastyczny na plakat popularyzujący projekt edukacyjny „dalEKOwzroczni, co 

sprawia, że Ziemia jest szczęśliwa”  

 

PBW im. KEN Filia w Błoniu 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

Bookcrossing - uwolnij książkę (rok szkolny 2022/2023)  

IX 2022 r. 

Dzień Kropki – zajęcia rozwijające kreatywność dla przedszkolaków  

X 2022 r. 

VIII Noc Bibliotek  

V 2023 r. 

Tydzień Bibliotek  

 

KONKURSY 

IX 2022 r.-V 2023 r. 

XXII edycja powiatowego konkursu literackiego ,,Wydajemy Własną Książkę”  

 



55 | S t r o n a  

 

IX 2022 r.-III 2023 r. 

Powiatowy konkurs czytelniczy Lubię czytać - Opowieści z Narnii  

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

X 2022 r. 

Noc Bibliotek   

XI 2022 r. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia  

V 2023 r. 

Tydzień Bibliotek  

 

KONKURSY 

X 2022 r.-II 2023 r. 

Konkurs Czytelniczy Oczaruj mnie literaturą z różnych stron świata  

II-III 2023 r. 

Walentynki i Dzień Kobiet – konkursy  na Facebooku  

 

AUDYCJA promująca placówkę i literaturę pedagogiczną w każdy piątek tygodnia o 

godzinie 17.30 w Radiu Bogoria na paśmie 94,5 FM „Przystanek Biblioteka” 

 

PBW im. KEN Filia w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

Rok szkolny 2022/2023 

Cała Polska Czyta Dzieciom 

3.09.2022 r. 

XI Narodowe Czytanie  

15.09.2022 r.  

Międzynarodowy Dzień Kropki  

4.11.2022 r. 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek  

25.11.2022 r. 
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Dzień Pluszowego Misia  

17.02.2023 r. 

Światowy Dzień Kota  

VI 2023 r. 

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  

 

KONKURSY 

V Powiatowy Międzyszkolny Turniej Literacki 

XIV Powiatowy konkurs „Wydajemy Własną Książkę” 

II edycja konkursu Sleeveface – ubierz się w książkę 

 

PBW im. KEN Filia w Sochaczewie 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

IX 2022 r. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  

V 2023 r. 

Tydzień Bibliotek  

VI 2023 r. 

XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  

 

KONKURSY 

14.09.2022 r.-1.02.2023 r. 

XX Powiatowy Konkurs „Tę Książkę Warto Przeczytać”  

14.09.2022 r.-10.05.2023 r. 

XIX Powiatowy Konkurs „Wydajemy Własną Książkę: Dmytro, opowiem Ci bajkę o 

mojej miejscowości”  

14.09.2022 r.-10.05.2023 r. 

X Powiatowy Konkurs Fotograficzny dla Uczniów i Nauczycieli: „Ta książka ma MOC, 

czyli najważniejszy tytuł w moim życiu”  

14.09.2022 r.-10.05.2023 r. 

II Konkurs Czytelniczy dla Nauczycieli „Oczytany nauczyciel”  
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PBW im. KEN Filia w Żyrardowie 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

XI 2022 r.  

Dzień Pluszowego Misia  

IV 2023 r.  

Akcja  „Nie bądź zielony w temacie autyzmu – bądź niebieski”  

8.05.2023 r.  

Dzień Bibliotekarza  

V 2023 r.  

Tydzień Bibliotek  

VI 2023 r.  

Tydzień  Czytania Dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji XXI Cała Polska Czyta 

Dzieciom  

VI 2023 r.  

Jak nie czytam jak czytam z seniorami Klubu „Siwy Dym”  

 

KONKURSY 

I edycja konkursu Zaczytany nauczyciel w bibliotece pedagogicznej  

 

Zajęcia i warsztaty organizowane dla Klubu Seniora „Siwy Dym” w Żyrardowie: 

1. Spotkanie autorskie z Agnieszką Olszanowską 

2. Zajęcia z biblioterapii 

3. Trening uważności – warsztaty 

4. Autoprezentacja i kreowanie wizerunku – warsztaty 

5. Rezyliencja - propozycje książkowe ze zbiorów biblioteki 

6. Wspólna organizacja akcji „Jak nie czytam jak czytam”  
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PROJEKTY EDUKACYJNE 
 

PBW im. KEN w Warszawie 

 

X 2022 r. 

Inny nie znaczy gorszy. Rozmyślania o inności i samotności na podstawie 

książki „Zielony i Nikt”  Małgorzaty Strzałkowskiej. 

Zajęcia dla uczniów klas II-IV Szkoły Podstawowej nr 255 w Warszawie 

 

IX 2022 r.-V 2023 r. 

„dalEKOwzroczni, co zrobić żeby ziemia była szczęśliwa”.  

Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Głównym celem 

projektu jest propagowanie edukacji ekologicznej, kształtowanie zachowań 

proekologicznych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. W ramach projektu 

przewidziane są zajęcia edukacyjne oraz konkurs plastyczny. 

 

II semestr roku szkolnego 2022/2023 

Program profilaktyczno-wychowawczy w oparciu o film „W głowie się nie 

mieści”. Program realizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 155 

w Warszawie  

 

PBW im. KEN Filia w Grodzisku Mazowieckim 

 

X 2022 r.-VI 2023 r. 

Projekt edukacyjny rozwijający kompetencje kluczowe dzieci na temat „Z Krasnalem 

Hałabałą poznajemy Amerykę Północną i Południową” 

 

 

Opracowanie: Sylwia Jaworska 

Wydział Wspomagania Edukacji 


	KONTAKT
	KONFERENCJE ON-LINE NA PLATFORMIE CLICKMEETING
	KONFERENCJE STACJONARNE
	SZKOLENIA STACJONARNE I WYJAZDOWE
	SZKOLENIA ONLINE NA PLATFORMIE CLICKMEETING
	KURSY I SZKOLENIA NA PLATFORMIE MOODLE
	SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
	KONSULTACJE INDYWIDUALNE
	ZAJĘCIA EDUKACYJNE STACJONARNE I WYJAZDOWE
	ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA PLATFORMIE MOODLE
	QUIZY NA PLATFORMIE QUIZME
	SPOTKANIA AUTORSKIE
	BLOGI
	WYSTAWY TEMATYCZNE I OKOLICZNOŚCIOWE
	KONKURSY I WYDARZENIA KULTURALNE
	PROJEKTY EDUKACYJNE

