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Projekty edukacyjne realizowane  
przez CDN Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

Terminy realizacji projektów można uzgodnić osobiście lub telefonicznie /63 242 63 39/ 
 

1. Opowieści z papierowym teatrzykiem Kamishibai 
 

Uwaga: projekt wpisuje się w kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023:  
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 
 

 Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych  
 Cel: 

- wprowadzenie uczniów w świat literatury dziecięcej 
- promowanie teatrzyku Kamishibai jako jednej z metod prezentacji literatury 
- rozbudzanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej  
- kształtowanie nawyku słuchania 
- rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci 
- doskonalenie umiejętności współpracy w zespole 
 

 Literatura: Rower Walentynki Ch. Ferrari,  Czułość  A. Guilloppe, Szukając Marudka Kumiko 
Yamamoto, Legenda o Skarbniku Julian Brudzewski 
 

 Prowadzący: A. Świtalska, D. Waszkiewicz  
 

 
 

2. Bajkowa podróż do krainy emocji 
 

Uwaga: projekt wpisuje się w kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023:  
Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji 
 

 Adresaci: dzieci przedszkolne  
 Cel: 

- wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej 
- uczenie się rozpoznawania i nazywania przeżywanych stanów emocjonalnych 
- rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i empatii 
- uczenie się radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
- rozwijanie umiejętności wyrażania i rozładowywania emocji w sposób akceptowany         
  społecznie 
- integrowanie się z grupą poprzez wspólną pracę i zabawę 

 
 Prowadzący: A. Haberman, A. Jarolewska 
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3. Programowanie z GeniBotem 
 

Uwaga: projekt wpisuje się w kierunek 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 
 

 Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
 Cel: 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego     
  niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań 

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych wśród dzieci 
 

 Prowadzący: A. Haberman, A. Jarolewska 
 

 
4. Czary mary z książki – eksperymenty naukowe 

 
Uwaga: projekt wpisuje się w kierunek 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 
 

 Adresaci: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
 Cel: 

- rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody oraz nauczenie ich    
prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych 
doświadczeń i eksperymentów 

- rozwijanie ich spostrzegawczości 
- kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 
 Prowadzący: A. Haberman, A. Jarolewska 

 
 

5. Hulanki z książką 
 
Uwaga: projekt wpisuje się w kierunek 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 
 

 Adresaci: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III szkół podstawowych 
 Cel: 

- kształtowanie zainteresowań czytelniczych 
- budzenie zainteresowań książką poprzez zajęcia plastyczne 
- rozwijanie kompetencji czytelniczych 
- poszerzanie umiejętności społeczno-kulturalnych 

 
 Prowadzący: A. Haberman, A. Jarolewska 
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6. EKO-ŚWIAT 

 
 Adresaci: uczniowie klas I-III szkół podstawowych  
 Cel: 

- edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci na temat powietrza, wody, drzew,        
segregowania odpadów 

- promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska 
- propagowanie idei proekologicznego stylu życia 
- zachęcanie do samodzielnego podejmowania różnorodnych inicjatyw ekologicznych 
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia 
- zapoznanie uczniów z zasadami ochrony środowiska 
- kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą 
- kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności w świecie przyrody 

 
 Prowadzący: A. Mucha-Barciszewska, A. Sosnowska, D. Waszkiewicz, M. Włodarkiewicz 

 


