
Oferta zajęć dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023, 

proponowanych przez CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie, 

FILIĘ w TURKU 

 

 

Zajęcia dla przedszkolaków 

 
Temat: W mojej magicznej kieszonce – warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym 

oparte na treści książki pt. W kieszonce Iwony Chmielewskiej 
Adresaci: przedszkolaki (5-6 lat) 

Celem zajęć: 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej 

 rozwijanie wyobraźni 

 wzbogacanie słownictwa 

 rozwijanie umiejętności plastycznych 

 

Uwagi do zajęć:  

1. Zajęcia odbywają się w ramach programu działań upowszechniających wykorzystanie 

picturebooków w edukacji i wychowaniu: Spotkanie z picturebookiem, realizowanego 

w CDN PBP w Koninie Filii w Turku w roku szkolnym 2022/2023 

2. Zajęcia wpisują się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia 

udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych              

i integracyjnych 

3. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć preferowane są grupy do 25 osób 

Osoba prowadząca – Agnieszka Graczyk 

 

 

 

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej 
 

Temat: Co podpowie Ci Twoja wyobraźnia? – warsztaty dla uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej oparte na treści książki pt. Przed i po Anne-Margot Ramstein, Matthiasa 

Aregui 

Adresaci: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej 

Cele lekcji: 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 rozwijanie wyobraźni twórczej i myślenia przyczynowo-skutkowego 

 dostrzeganie upływu czasu 

 wzbogacanie słownictwa 

 rozwijanie umiejętności plastycznych 

 

Uwagi do zajęć:  

1. Zajęcia odbywają się w ramach programu działań upowszechniających wykorzystanie 

picturebooków w edukacji i wychowaniu: Spotkanie z picturebookiem, realizowanego 

w CDN PBP w Koninie Filii w Turku w roku szkolnym 2022/2023 



2. Zajęcia wpisują się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023: Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia 

udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i 

integracyjnych 

3. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć preferowane są grupy do 25 osób 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

 

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

i katalogu on-line 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 

następujących zagadnień: 

 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 

 

Uwagi do lekcji: 

1. Zajęcia wpisują się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023: Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej           

i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści 

publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

Temat: Jak dowiedzieć się więcej o swoich przodkach i budować domowe archiwum? 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 

następujących zagadnień: 

 nabycie umiejętności poszukiwania informacji 

 wskazanie źródeł informacji o członkach rodziny 

 pokazanie co może zostać rodzinną pamiątką 

 instruktaż jak chronić domowe archiwa 

 

Uwagi do lekcji: 

1.  Zajęcia wpisują się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny  

 2022/2023: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

Osoba prowadząca zajęcia – Ewa Kiwak 

 

Temat: Jaka będzie przyszłość? Co wiemy o trendach i innowacjach? 

Adresaci: uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  

Celem zajęć jest przekazanie uczniom wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie 

następujących zagadnień: 



 wskazanie aktualnych trendów i innowacji dotyczących przemysłu, edukacji, 

technologii 

 poszukiwanie dla siebie szans rozwoju 

 rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych  

 

Uwagi do lekcji: 

1.  Zajęcia wpisują się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny  

 2022/2023: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw ukierunkowanych naprawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. Oraz : Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności 

szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w 

szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości” 

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 

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 

 

Uwagi do lekcji: 

1. Zajęcia wpisują się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2022/2023: Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i 

medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści 

publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych 

Osoba prowadząca zajęcia – Agnieszka Graczyk 

 

 

 


