
Oferta zajęć dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022, 

proponowanych przez CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie, 

FILIĘ w TURKU 

 

Zajęcia dla przedszkolaków 
 

Temat: L jak lekarz weterynarii, czyli w klinice doktor Madzi: zajęcia czytelnicze z zakresu 

preorientacji zawodowej  dla dzieci pięcio i sześcioletnich  

Czas trwania zajęć – ok. 30 minut 

Forma zajęć – zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 

Cele zajęć: 

- promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

- zaznajomienie z zawodem lekarza weterynarii, 

- wzbogacanie słownictwa, 

- rozwijanie poczucia empatii w stosunku do zwierząt i przekonania o konieczności dbania            

  o nie. 

Przebieg zajęć: 

- głośne czytanie tekstu opowiadania pt. Mam przyjaciółkę lekarza weterynarii Ralfa  

  Butschkowa, 

- rozmowa na temat przeczytanego tekstu i zawodu lekarza weterynarii, 

- interaktywny quiz Atrybuty zawodu lekarza weterynarii. 

Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „L jak…, czyli poznajemy ciekawe zawody”, 

realizowanego w CDN PBP w Koninie Filii w Turku w roku szkolnym 2021/2022. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

 

Temat: L jak leśniczy, czyli wyprawa do lasu: zajęcia czytelnicze z zakresu preorientacji 

zawodowej  dla dzieci pięcio i sześcioletnich  

Czas trwania zajęć – ok. 30 minut 

Forma zajęć – zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 

Cele zajęć: 

- promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

- zaznajomienie z zawodem leśniczego, 

- wzbogacanie słownictwa. 

Przebieg zajęć: 

- głośne czytanie tekstu  opowiadania pt. Basia i wyprawa do lasu Zofii Staneckiej, 

- rozmowa na temat przeczytanego tekstu i zawodu leśniczego, 

- interaktywny test Czy nadajesz się na leśniczego? 

Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „L jak…, czyli poznajemy ciekawe zawody”, 

realizowanego w CDN PBP w Koninie Filii w Turku w roku szkolnym 2021/2022. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

 

Temat: L jak listonosz, czyli historia pewnego listu: zajęcia czytelnicze z zakresu 

preorientacji zawodowej  dla dzieci pięcio i sześcioletnich  

Czas trwania zajęć – ok. 30 minut 

Forma zajęć – zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 

Cele zajęć: 

- promocja czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 



- wzbogacanie wiedzy na temat zawodu listonosza, 

- wzbogacanie słownictwa. 

Przebieg zajęć: 

- głośne czytanie tekstu opowiadania pt. Listonosz Ernest i historia pewnego listu Barbary   

  Stolarczyk, 

- rozmowa na temat przeczytanego tekstu i zawodu listonosza, 

- interaktywny quiz Atrybuty zawodu listonosza. 

Zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „L jak…, czyli poznajemy ciekawe zawody”, 

realizowanego w CDN PBP w Koninie Filii w Turku w roku szkolnym 2021/2022. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

Temat: Cztery pory roku…wirtualnie: zajęcia dla grup przedszkolnych dotyczące pór roku. 

Czas trwania zajęć – ok. 30 minut 

Forma zajęć – zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 

Cele zajęć: 

- propagowanie wiedzy na temat pór roku 

- rozbudzanie zainteresowań 

Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 

 

 

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej 
 

 

Temat: Zaczynam uczyć się w szkole. Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai na 

podstawie opowiadania Historia o zwykłym kosmicie, który stał się niezwykłym uczniem. 

Adresaci: uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej  

Czas trwania zajęć – 45 minut 

Forma zajęć – zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 

Cele zajęć: 

 pomoc w adaptacji uczniów w szkole 

 integracja grupy klasowej 

Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 

 

Temat: Moja rodzina i ja. Zajęcia w oparciu o książkę Franklin i dzień z tatą. 

Adresaci: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej  

Czas trwania zajęć – 30 minut 

Cele zajęć: 

 uświadomienie roli i znaczenia rodziny 

 rozwijanie świadomości przynależności do grupy społecznej 

Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 

 

Temat: Lapbook na każdy temat 

Adresaci: uczniowie klas 3-8 szkoły podstawowej  

Czas trwania zajęć – 90 minut 

Celem zajęć: 

 zapoznanie z techniką tworzenia lapbooków 

 prezentacja kreatywnej metody pracy 

Osoba prowadząca zajęcia – Katarzyna Łazuga 



Temat: CDN PBP w Koninie Filia w Turku – organizacja, zasady korzystania ze zbiorów              

i katalogu on-line 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  

Czas trwania zajęć – 45 minut 

Forma zajęć – zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 

następujących zagadnień: 

- CDN PBP w Koninie Filia w Turku: 

 zbiory i użytkownicy 

 lokalizacja i organizacja 

 dni i godziny pracy 

 zasady korzystania 

- katalog on-line – budowa i zasady działania, 

- kryteria wyszukiwania książek w katalogu elektronicznym, 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

Temat: Jak budować i dbać o domowe archiwum? 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  

Czas trwania zajęć – 45 minut 

Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do budowania rodzinnych archiwów 

 wskazanie co może być rodzinną pamiątką, 

 pokazanie jak gromadzić dane i informacje, 

 jak chronić najcenniejsze eksponaty, 

 czego nie robić z domowym archiwum 

Osoba prowadząca zajęcia – Ewa Kiwak 

 

Temat: Jak dowiedzieć się więcej o swoich przodkach? 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  

Czas trwania zajęć – 45 minut 

Celem zajęć: 

 nabycie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, 

 wskazanie źródeł informacji o bliskich, 

Osoba prowadząca zajęcia – Ewa Kiwak 

 

 

Zajęcia dla uczniów szkoły ponadpodstawowej 

 
Temat: CDN PBP w Koninie Filia w Turku – organizacja, zasady korzystania ze zbiorów             

i katalogu on-line 

Adresaci: uczniowie szkoły ponadpodstawowej 

Czas trwania zajęć – 45 minut 

Forma zajęć – zdalne (on-line) z wykorzystaniem aplikacji Google Meet 

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

- CDN PBP w Koninie Filia w Turku: 

 zbiory i użytkownicy 

 lokalizacja i organizacja 

 dni i godziny pracy 

 zasady korzystania 



- katalog on-line: budowa i zasady działania: 

 katalog zbiorów 

 kartoteka zagadnieniowa 

- zasady wyszukiwania: wyszukiwanie proste i wyszukiwanie zaawansowane. 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty i kontaktu telefonicznego 63 278 49 40 


