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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne 

• Dla uczniów na każdym poziomie edukacji 

Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną w Pajęcznie.

• Przedszkola oraz szkoły podstawowe - klasy I – III 

1. Wiem, znam, chętnie słucham! - zajęcia edukacyjne dla przedszkoli nt. bajek   
i baśni dla dzieci.

2. Światowy Dzień Pluszowego Misia – zajęcia edukacyjne dla przedszkoli.
3. Światowy Dzień Kota - zajęcia edukacyjne dla przedszkoli.
4. Kubuś Puchatek - zajęcia z okazji Dnia Kubusia Puchatka dla przedszkoli.
5. Zajęcia z edukacji globalnej -  nt. globalnego ocieplenia, dostępu do edukacji -

zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.
6. Łódź – stolica naszego województwa – zajęcia adresowane do grup 6-latków.
7. Biblioteka – królestwo książek” - lekcja nt. bibliotek, ich zbiorów i korzystania

z nich.
8. Bądź  bezpieczny  w  Sieci  -  lekcja  dotycząca  zagrożeń  wynikających  

z niewłaściwego korzystania z Internetu.
9. Ratuj  Ziemię kto może!”  -  zajęcia z edukacji  ekologicznej  nt.  wody,  drzew,

segregowania śmieci.
10.  Wisła – królowa polskich rzek.
11.  Jak to z książką było…- lekcja nt. historii pisma i książki
12.  Japoński papierowy teatrzyk Kamishibai”- lekcja nt. powstania i historii 

 teatrzyku.
13.  Polskie symbole narodowe - lekcja nt. polskich symboli narodowych –

 geneza, przeobrażenia, aktualność.
14.  Wprowadzenie w świat zawodów.
15.  Łódź – stolica naszego województwa - lekcja nt. Łodzi z wykorzystaniem   

 legend o Łodzi – powstanie miasta, herb, pochodzenie nazwy, ciekawostki.
16.  Astrid Lindgren
17.  Alina i Czesław Centkiewiczowie
18.  Julian Tuwim
19.  Kornel Makuszyński
20.  Jan Brzechwa – autor  znany i kochany.
21.  Mikołaj Kopernik - lekcja przybliżająca postać i działalność wybitnego

 astronoma.

Pajęczno, 2020
1

http://www.filiapajeczno.bpsieradz.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
Filia w Pajęcznie

ul. Wiśniowa 7, 98-330 Pajęczno
tel./fax 34 311 20 89  e-mail: filiapajeczno.bpsieradz.pl

www.filiapajeczno.bpsieradz.pl

• Szkoły podstawowe - klasy IV-VIII

1. Biblioteka inna od szkolnej   -  lekcja nt.  bibliotek,  ich zbiorów i  korzystania
z nich.

2. Spacer po wirtualnych bibliotekach - lekcja zapoznająca dzieci z bibliotekami
cyfrowymi i portalami oferującymi dostęp do literatury kl. V-VIII.

3. Katalogi biblioteczne – katalog online - kl. VI-VIII.
4. Bądź  bezpieczny  w  sieci  –  jak  nie  zostać  ofiarą  cyberprzemocy-  lekcja

dotycząca  zagrożeń  wynikających  z  niewłaściwego  korzystania  z  Internetu
kl. VI-VIII.

5. Co wie o Tobie Twój smartfon?
6. Wprowadzenie w świat zawodów.
7. Łódź  –  stolica  naszego  województwa.  Lekcja  dla  kl.  IV  -  nt.  Łodzi

z  wykorzystaniem legend  o  Łodzi  –  powstanie  miasta,  herb,  pochodzenie
nazwy, ciekawostki.

8. Łódź – stolica naszego województwa. Z historii i współczesności dla  kl. V-VIII 
lekcja nt. Łodzi – historia miasta na przestrzeni wieków i dzień dzisiejszy.

9. W drodze do niepodległości - lekcja nt. powstania, roli i działalności polskich
organizacji patriotycznych „Sokół” i „Strzelec” kl.  VI-VIII.  

10.  O książkach zakazanych – literatura dla dzieci i młodzieży kl. VII-VIII – lekcja
 wprowadzająca uczniów w tematykę cenzury i ukazująca losy książek
 z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, które z różnych względów były   
 zakazywane do powszechnego rozpowszechniania.

11.  Muzea literackie w Polsce kl. VII-VIII - lekcja nt. muzeów i miejsc związanych 
 z wybitnymi postaciami polskiej sceny literackiej.

12.  Świat teatru dla kl. V-VIII - lekcja nt. teatru - historia, rodzaje teatru,              
  współczesność.

13.  Mikołaj Kopernik dla kl. IV-VI.
14.  Józef Wybicki – twórca słów Mazurka Dąbrowskiego - lekcja przybliżająca

  postać J. Wybickiego i genezę powstania polskiego hymnu narodowego.
15.  Z tej Ziemi wyszedł – Jan Długosz - lekcja przybliżająca postać i działalność 

 Jana Długosza, wybitnego Polaka, kronikarza dziejów polskich.
16.  Jan Brzechwa – autor  znany i kochany dla kl. IV.
17.  Henryk Sienkiewicz
18.  Adam Mickiewicz
19.  Juliusz Słowacki
20.  Jan Kochanowski
21.  Irena Jurgielewiczowa
22.  Ferenc Molnar
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• Szkoły ponadpodstawowe

1. Władysław Stanisław Reymont a Ziemia Łódzka - lekcja przybliżająca postać 
W. S. Reymonta, jego twórczość i związki z regionem łódzkim.

2. Eliza Orzeszkowa – portret kobiety niezwykłej.

Konkursy i imprezy czytelnicze

1. Czytam, wiem, znam -  II edycja  międzyszkolnego konkursu  czytelniczego
ze  znajomości  treści  wybranych  książek.  Adresat:  klasy  VI-VIII  szkoły
podstawowej. Realizacja: wrzesień – grudzień 2020.

2. Zdarzyć się  mogło  -  moje  spotkanie  z…  - konkurs  literacki  adresowany
do uczniów  szkół średnich zamieszkałych na terenie powiatu pajęczańskiego.
Realizacja: wrzesień – listopad 2020.

3. Tydzień Zakazanych Książek – wrzesień 2020.
4. Tydzień Bibliotek – maj 2021.
5. Bookcrossing – czerwiec 2021.

Spotkania

Ogólnopolski Tydzień Kariery – spotkania z przedstawicielami różnych 
zawodów – październik 2020.

Szkolenia dla nauczycieli

Biblioteka  Pedagogiczna  w  Sieradzu  Filia  w  Pajęcznie  organizuje
doskonalenie   nauczycieli  współpracując  z  instytucjami  prowadzącymi
szkolenia,  warsztaty,  kursy.  Naszymi  partnerami  są:  Wojewódzki  Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu  i Powiatowa Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  w  Pajęcznie.  Oferty  szkoleń  zamieszczamy  na  bieżąco  na
naszej stronie i Fb oraz przesyłamy do szkół.

Sieć współpracy bibliotekarzy szkolnych

Biblioteka  Pedagogiczna  w  Sieradzu  Filia  w  Pajęcznie  prowadzi  sieć
współpracy i samokształcenia  Aktywny bibliotekarz – aktywna biblioteka.
Sieć skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy naszego powiatu. 

Zapraszamy

Pajęczno, 2020
3

http://www.filiapajeczno.bpsieradz.pl/

