
Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 

 
Temat : Kiedy będę duży/duża - kim zostanę? Zajęcia z preorientacji zawodowej. 

 

Celem zajęć jest : 

- promowanie książek i głośnego czytania 

- poznanie nowych zawodów 

- inspirowanie uczniów do myślenia o przyszłości 

- wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka 

- ilustrowanie scen inspirowanych tekstem 

 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017: Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie 

pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

 
Temat : Piraci w bibliotece. Zajęcia z zastosowaniem elektronicznej książeczki.  

 

Celem zajęć jest : 

- promowanie książek i głośnego czytania 

- zapoznanie z przykładem elektronicznej książeczki 

- kontakt dziecka z książką drukowaną 

- rozszerzanie zasobu słownictwa poprzez kontakt z książką 

- uczestnictwo w zabawie 

- współpraca w grupie 

 

Realizacja:  

- elektroniczna książeczka - czytanie, oglądanie 

- poruszanie się po obiekcie (szkoła, biblioteka) według mapy skarbów, w tym: zabawa w 

"Papugę", odczytanie wywiadu z bajkowym piratem, nauka rymowanki 

- odnalezienie skarbu, oglądanie książek o tematyce pirackiej, wykonywanie masek pirackich. 

 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 : 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i 

młodzieży. 

 

 

Temat : Czytamy wrażeniowo bajki o Elmerze. 

 

Celem zajęć jest: 

- promowanie książek i głośnego czytania 

- rozszerzanie zasobu słownictwa poprzez kontakt z książką 

 

Realizacja: 

- głośne czytanie bajki z elementami czytania wrażeniowego 



- wspólna praca plastyczna nawiązująca do przeczytanego tekstu 

 

 

Temat : Co to znaczy opiekować się kimś? Zajęcia na temat rodziny. 

 

Celem zajęć jest: 

- promowanie książek i głośnego czytania 

- rozwijanie identyfikacji dziecka ze swoją rodziną 

 

Realizacja: 

- głośne czytanie wybranego fragmentu z książki „Zima Muminków” T. Jansson 

- zabawa, krzyżówka, diagram 

- praca plastyczna – portret rodzinny 

 

 

 

Temat : Franklin i książka z biblioteki. Poznajemy bibliotekę pedagogiczną.  

 

Celem zajęć jest: 

- promowanie książek i głośnego czytania 

- poznanie biblioteki 

- kształcenie umiejętności zachowania się w bibliotece 

- udział w zabawie 

- rozwijanie współpracy w grupie 

 

Realizacja: 

- podczas zajęć uczniowie poznają bibliotekę pedagogiczną i uczestniczą w głośnym czytaniu 

 

 

Zajęcia dla uczniów klas 4 – 6 

 
Temat:  Prawdziwe wartości w życiu człowieka  
 

Zajęcia wychowawcze 

Celem zajęć jest wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości, jakimi powinni kierować się 

w życiu. Treści omawiane podczas zajęć: 

- wartości i ich hierarchia w życiu człowieka, 

- dewaluacja wartości. 

 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017: Kształtowanie 

postaw. Wychowanie do wartości. 
 
 

Temat: Katalog online w bibliotece pedagogicznej – ćwiczenia 
 

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 

następujących zagadnień: 

- rodzaje katalogów w bibliotece pedagogicznej, 

- katalog on-line – budowa i zasady działania, 

- kryteria wyszukiwania książek w katalogu elektronicznym, 

- ćwiczenia praktyczne (wyszukiwanie książek w katalogu, wypełnianie rewersów). 



 

Realizowane treści nauczania według Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych (II etap edukacyjny): 

Zajęcia komputerowe 

Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.  

Uczeń: 

- wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory 

biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu). 

 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017: 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 
 
 

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

 
Temat:  Prawdziwe wartości w życiu człowieka (zajęcia dla uczniów gimnazjum) 
 

Zajęcia wychowawcze 

Celem zajęć jest wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości, jakimi powinni kierować się 

w życiu. Treści omawiane podczas zajęć: 

- wartości i ich hierarchia w życiu człowieka, 

- dewaluacja wartości. 

 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017: Kształtowanie 

postaw. Wychowanie do wartości. 

 

 
Temat: Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej na przykładzie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku 
 

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 
następujących zagadnień: 

- rodzaje katalogów i kartotek w bibliotece pedagogicznej, 

- katalog on-line – budowa i zasady działania: 

 katalog księgozbioru, 

 katalog czasopism, 

 zabiory specjalne, 

 kartoteka zagadnieniowa. 

- kryteria wyszukiwania książek, czasopism, artykułów z czasopism oraz zbiorów specjalnych   

  w katalogu elektronicznym, 

- ćwiczenia praktyczne. 

 

Realizowane treści nauczania według Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 

dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego: 

 

III etap edukacyjny 

Język polski 

Samokształcenie i docieranie do informacji. 

Uczeń: 



- samodzielnie dociera do informacji – w książkach, prasie, mediach elektronicznych oraz w  

  wypowiedziach ustnych, 

- stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w bibliotece źródła  

  potrzebnych mu informacji. 

Informatyka 

Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji 

z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. 

Uczeń: 

- posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w  

  internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych. 

 

IV etap edukacyjny 

Język polski 

Samokształcenie i docieranie do informacji. 

Uczeń: 

- szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według  

  wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego  

  księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu). 

Informatyka 

Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, 

współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania 

informacji 

Uczeń: 

- znajduje dokumenty i informacje w udostępnianych w Internecie bazach danych (np.  

  bibliotecznych, statystycznych, w sklepach internetowych), ocenia ich przydatność i  

  wiarygodność i gromadzi je na potrzeby realizowanych projektów z różnych dziedzin. 

 

Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017: 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 
 

 

Temat: Stres egzaminacyjny - nie taki diabeł straszny ( pogadanka) 
 

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności w zakresie zapobiegania i walki 

ze stresem egzaminacyjnym. 

Treści omawiane podczas zajęć: 

- stres egzaminacyjny – pojęcie, rodzaje, objawy, skutki, 

- dieta a stres, 

- zarządzanie czasem, 

- stres egzaminacyjny – jak zapobiegać? 
 
 

Temat:  Rusz głową – ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz umiejętność  logicznego 

myślenia 
 

Celem zajęć jest: 

- wzmacnianie u uczniów postawy kreatywnej, 

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

- rozwijanie wyobraźni. 

 



Temat : Jak powstaje plotka? Plotka jako forma komunikacji. 

 

Celem zajęć jest: 

- zrozumienie istoty plotki 

- ćwiczenie umiejętności oceny wiarygodności informacji 

- promowanie głośnego czytania 

 

Realizacja: 

- odczytanie wiersza M. Terlikowskiej „Plotka” 

- poznanie przysłów i powiedzeń związanych z plotką 

- zabawa – eksperyment z reprodukcją obrazu Mona Lisa 

 

 

 

Realizację zajęć prosimy ustalać telefonicznie 63 278 49 40 


