TEMATYKA ZAJĘĆ PROMUJĄCYCH
EDUKACJĘ CZYTELNICZĄ I MEDIALNĄ

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile zaprasza nauczycieli i uczniów
wszystkich typów szkół na zajęcia promujące
edukację czytelniczo-medialną.

Dla 5-6 latków – zajęcia
wspierające gotowość szkolną

Dla uczniów szkoły podstawowej

 Poznajemy Baśnie H.Ch. Andersena – Dziewczynka
z zapałkami
 Spotkanie z książką w bibliotece
 Głośne czytanie baśni Nowe szaty cesarza H. CH.
Andersena. Obchody Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania (29 września)
 W świecie zabawek: zajęcia na podstawie
opowiadania Iwony Czarkowskiej Biuro zagubionych
zabawek
 Mój przyjaciel Muminek: zajęcia na podstawie
książek Tove Jansson.
 Głośne czytanie legend: zajęcia na podstawie
polskich legend Wars i Sawa oraz O hejnale
mariackim
 Poznajemy baśnie i legendy: zajęcia na podstawie
legendy O smoku wawelskim
 Głośne czytanie w przedszkolu: Doktor Dolitte i jego
zwierzęta: zajęcia związane z obchodami
Światowego Dnia Ochrony Zwierząt – 4
października)
 Wiosenne spotkania z wierszami Marii Konopnickiej
 Czym zajmuje się Sejm? – zajęcia dla dzieci
 Piła – moje miasto
 Poznajemy historię książki
 W krainie wierszy Tuwima
 Strach przed poezją. Lekcja dla klasy 6 o poezji.
 Słowniki i encyklopedie źródłem informacji
historycznej. Lekcja dla klasy 5, 6
 Co warto wiedzieć o radiu? Lekcja dla klasy 6.
 Przyjaźń – zajęcia z elementami biblioterapii dla klas
4-6. 2 godz. Lekcyjne
 Historia telefonu i jego zastosowanie
 W świecie fotografii
 Film – iluzja naszych oczu
 Kornel Makuszyński i bohaterowie jego
„uśmiechniętych” książek
 Co warto wiedzieć o Marii Skłodowskiej - Curie?
 Piła – moje miasto
 Poznajemy historię książki
 Senat – władza
 Aktywni i bezpieczni na rowerze
 Rany Julek – Julian Tuwim

Dla uczniów gimnazjum







Dla uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej





Co warto wiedzieć o współczesnej Afryce
Co warto wiedzieć o radiu
Niepełnosprawni żyją wśród nas
Wyszukiwanie zbiorów w katalogu elektronicznym
Biblioteki Pedagogicznej w Pile oraz poznanie jej
strony internetowej
Tworzymy bibliografię załącznikową. Sporządzanie
opisów bibliograficznych
Warsztat informacyjno-bibliograficzny PBP w Pile.
Jestem użytkownikiem informacji on - line . Lekcja
biblioteczna wspierająca proces samokształcenia
ucznia
Czy jestem odpowiedzialny? – zajęcia z elementami
biblioterapii. Wykorzystanie metody drzewka
decyzyjnego

Zgłoszenia należy składać dwa tygodnie
przed planowanym terminem zajęć.
Anna Godzisz – wypozyczalnia@cdn.pila.pl
Małgorzata Olejnik – czytelnia@cdn.pila.pl
tel. 67 213 11 –27

