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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne

• Dla uczniów na każdym poziomie edukacji 

Biblioteka Pedagogiczna dla każdego 
Zajęcia zapoznające z zasobami i sposobem korzystania ze zbiorów Biblioteki 
Pedagogicznej.

• Przedszkola i szkoły podstawowe -  klasy I-III

1. Chrońmy naszą planetę
Zajęcia  z  wykorzystaniem  teatrzyku  kamishibai  (karty  narracyjno-obrazkowe)
„Przygody Pingwina Pingo” na temat segregowania śmieci.

2. Polska – to moja Ojczyzna
Poznajemy  symbole  narodowe,  w  jakim  województwie,  powiecie  i  gminie
mieszkamy, kto jest prezydentem, burmistrzem i wójtem w naszym regionie.

3. Rozwijanie kreatywności dziecka poprzez gry i zabawy literackie
Zajęcia  przybliżające  sylwetki  autorów  i  ich  twórczość  dla  dzieci.  Do  wyboru:
Brzechwa w wierszach i twórczych zabawach, Twórcze zabawy z wierszami Juliana
Tuwima,  Irena  Suchorzewska:  wiersze  dla  dzieci  grzecznych  i  niegrzecznych.
Każdy prezentowany utwór kończy się twórczą grą lub zabawą.

4. Polskie legendy w wychowaniu do wartości patriotycznych 
Zajęcia z wykorzystaniem m.in. teatrzyku kamishibai (karty narracyjno-obrazkowe)
„Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”, „Legenda o Smoku Wawelskim”, „Legenda  
o Bazyliszku” oraz innych legend polskich z innych źródeł.

5. Dobre maniery
Zajęcia dla klas II i III, w których za pomocą aktywizujących metod nauczania dzieci
poznają zasady dobrego wychowania.

6. Moja rodzina
Zajęcia dla klas I-III  mają na celu przybliżenie wartości rodziny w życiu dziecka.
Uczniowie wykonają drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny.

7. Tradycje bożonarodzeniowe
Przybliżenie  uczniom  tradycji  i  zwyczajów  Świąt  Bożego  Narodzenia  (skąd  się
wzięła  choinka,  skąd przybywa Mikołaj  i  dlaczego przynosi  prezenty,  co  to  jest
pasterka itd.)

8. Tradycje wielkanocne
Przybliżenie  uczniom tradycji  i  zwyczajów Świąt  Wielkiej  Nocy,  co  to  jest  post,
Triduum  Paschalne,  rezurekcja,  jakie  potrawy  spożywamy  podczas  śniadania
wielkanocnego.

9. Cała Polska Czyta Dzieciom 
Do wyboru, np. Julian Tuwim, Jan Brzechwa lub Maria Konopnicka.
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10.Czy dzikie koty to też kociaki?
Zajęcia dla grup 6-latków oraz klas I-III z okazji np. Światowego Tygodnia Zwierząt 
(4-10 października) lub Dnia Kota (17 lutego), na których dzieci poznają informacje 
o kotach, ich zwyczaje i zachowania oraz koty w literaturze i filmie.

Nowości z teatrzykiem kamishibai1

1. „Bajka o Wiśle” 
Dla klas III-V szkoły podstawowej. Opowieść o Wiśle – królowej polskich rzek, flora
i  fauna,  zanieczyszczenia,  symbole  i  legendy,  najważniejsze  miasta  leżące  nad
Wisłą.

2. „Dwa ptaszki” 
Dla dzieci  przedszkolnych i  klas I-III  szkoły podstawowej.  O znaczeniu przyjaźni
i współpracy. Razem możemy więcej!

3. „Trzeba będzie”
Dla  szkół  podstawowych. Czy  możemy zmienić  świat? Opowieść,  którą  muszą
skończyć uczestnicy zajęć. Musimy najpierw dostrzec problemy na ziemi (wojny,
głód,  nędzę,  źle  wykorzystaną  władzę,  zanieczyszczenie  środowiska,  smutek
i samotność, może jeszcze inne?), a potem zacząć je rozwiązywać.

4. „Bajka o Prawdziwym Szewczyku Dratewce” 
Dla  dzieci  przedszkolnych i  klas I-III  szkoły podstawowej.  Dawno,  dawno temu,
za górami, za lasami, w bogatym mieście Krakowie żył sobie szewczyk, który zabił
smoka i został królem. Szewczyk ten miał na imię Dratewka i… Zaraz, zaraz to
chyba  jednak  zupełnie  inna  bajka!  Smoka  wawelskiego  pozbył  się  szewczyk
imieniem Skuba, a prawdziwy Szewczyk Dratewka nigdy nawet o żadnym smoku
nie słyszał! 

5. „W Czarnej Hańczy” 
Dla  dzieci  przedszkolnych  i  klas  I-III  szkoły  podstawowej.  W  podwodny  świat
zabiera  nas  opowieść  snuta  wierszem  Zbigniewa  Tobolskiego  oraz  wodnymi
ilustracjami  Marty  Taraszkiewicz.  Wybierz  się  z  nami  w  tę  niezwykłą  podróż,
podczas której poznamy bogactwo i sekrety natury. Okazuje się, że Czarna Hańcza
wcale nie jest rzeką spokojną. 

6. „Legenda o Królu Kruków” 
Dla  dzieci  przedszkolnych  i  klas  I-III  szkoły  podstawowej.  Poznańska  legenda
o Królu Kruków to jedna z najpiękniejszych polskich legend. Opowiada o przyjaźni,
lojalności,  ale także uczy dzieci  szacunku do zwierząt i  tego, że zawsze należy
pomagać słabszym. Będzie też świetnym wstępem do poznania historii oraz kultury
regionu. I wspaniale sprawdzi się podczas wycieczki do stolicy Wielkopolski. Jeśli
jeszcze  nie  znasz  genezy  hejnału,  który  rozbrzmiewa  z  ratuszowej  wieży,
to koniecznie musisz poznać Króla Kruków.

7. „Wojenne dzieci” 
Bajka  edukacyjna  dla  klas  III-VI  szkoły  podstawowej.  Mała  Wanda,  w  wyniku
wybuchu II Wojny Światowej trafiła z rodziną na Syberię. Następnie dzięki amnestii

1 Karty  kamishibai  zostały  zakupione  w  ramach  realizacji  zadania  „Spotkajmy  się  w  bibliotece  –  historycznie,
regionalnie...” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na PLUS” na rok 2020.
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miała  szansę  wrócić  do  Polski.  Zostaje  jednak  rozdzielona  z  mamą,  bratem
i siostrą.  Czeka ją samotna podróż z głębokiej  Rosji  aż do Indii.  Oto niezwykle
trudna,  czasem  smutna,  ale  też  wypełniona  zabawnymi  anegdotami,  historia
polskich  zesłańców,  widziana  oczami  ośmioletniej  dziewczynki.  Wszystko
przygotowane w takiej  formie,  aby nawet  na  tak  trudny temat  jakim jest  wojna
można było rozmawiać z dziećmi.

8. „Pory roku” 
Bajka edukacyjna dla klas III-VI szkoły podstawowej.  Skąd się bierze dzień i noc?
Dlaczego zmieniają się pory roku? Które występują w Polsce? Chcesz wspólnie
z dziećmi poznać odpowiedzi na te pytania?  Opowieść ta wyjaśni znaczenie pór
roku, przybliży cykl dnia i wiele innych informacji, które warto przekazać dzieciom.

9. „Legenda o Białej Damie” 
Dla  dzieci  przedszkolnych  i  klas  I-III  szkoły  podstawowej.  Opowieść  -  legenda
o Białej Damie, która mieszka w kórnickim zamku, o północy wychodzi z obrazu
i spaceruje po parku, spotyka tajemniczego rycerza na czarnym koniu i ...  Legenda
może  być  uzupełnieniem  tematu  "Ja  i  moja  mała  ojczyzna"  wg  podstawy
programowej szkoły podstawowej.

10.  „Wigilijna opowieść” 
Dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej. Jest to bożonarodzeniowa
historia o małym pastuszku Franku... o tym jak mu było zimno, jak zobaczył wielką
światłość  nad  betlejemską  stajenką...  o  pasterzach,  aniołach,  trzech  królach...
Ciekawa  propozycja  na  zajęcia  w  przedszkolu,  ale  również  na  szkolną  lekcję
w przedświątecznym czasie. 

11.  „Idzie wiosna, Wielkanoc tuż, tuż...” 
Dla dzieci przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej. Opowiadanie o wiośnie
oraz  polskich  tradycjach  wielkanocnych...  o  tym  co  dzieje  się  przed  świętami
w domu, a także w przyrodzie. Krótkie wydarzenia z życia rodzinnego przeplecione
psotami psa i kota. 

12.  „Jan Paweł II jakiego nie znacie” 
Dla  dzieci  przedszkolnych  i  klas  I-III  szkoły  podstawowej.  Młodzieńcze  historie
z życia Jana Pawła II opowiedziane na 10 kartach... krótkie epizody nawiązujące
do pasji  polskiego Papieża są dobrym pretekstem do rozmowy z dziećmi  o ich
własnych zainteresowaniach i pasjach nie tylko sportowych. 

13.„O śpiących rycerzach w Tatrach” 
Dla  dzieci  przedszkolnych  i  klas  I-III  szkoły  podstawowej.  Legenda  o  śpiących
rycerzach w Tatrach i  Jaśku który odnalazł  jaskinię  pod Giewontem.  Wplecione
w  legendę  wątki  patriotyczne  mogą  być  pomocne  przy  omawianiu  tematu
związanego z odzyskaniem niepodległości czy ze świętem flagi. 

• Szkoły podstawowe - klasy IV-VIII

1. Magia teatru
Zajęcia  mające  na  celu  poznanie  terminów  związanych  z  teatrem,  właściwego
zachowania  w  teatrze  oraz   przybliżenie  teatrów  znajdujących  się  w  naszym
regionie.
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2. Stanisław Moniuszko - ojciec Opery Narodowej
Przybliżenie postaci i twórczości patrona roku, w 201. rocznicę urodzin, poznanie
terminów takich jak: opera, operetka, aria itp.

3. Irena Sendlerowa - Matka Dzieci Holocaustu, odznaczona Orderem Uśmiechu
Zajęcia  przybliżające  postać  Ireny  Sendlerowej,  Sprawiedliwej  Wśród  Narodów
Świata, kto przyznaje Order Uśmiechu i dlaczego pani Irena go otrzymała.

4. Lotnicy polscy 
Zajęcia  dla  klasy  VII-VIII  o  patronach  Szkoły  Podstawowej  w  Poddębicach
Przybliżenie  tła  historycznego  II  wojny  światowe,  poznanie  sylwetek  lotników
z naszego regionu, walczących na frontach II wojny światowej - patronów szkoły.

5. Dziecko bezpieczne w sieci...(internetowej) 
Zajęcia dla klas dla klas V-VIII z wykorzystaniem krótkich filmów i pracy w grupach
na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

6. Historia książki – od kamiennej tabliczki do nowoczesnej e-książki 
Zajęcia omawiające narodziny pisma, dzieje książki,  pierwsze biblioteki,  budowę
książki.

7. Co z tą reklamą?
Zajęcia poruszające tematykę reklam i umiejętności krytycznego spojrzenia na nie

8. Przygoda z bohaterami „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza
9. Wolność słowa, cenzura i zakazane książki

Zajęcia  poruszające  tematykę  wolności  słowa  i  cenzury  (czym  jest  i  po  co,
dlaczego).

10.Wykorzystanie smartfonów w wyszukiwaniu informacji w bibliotece 
Zajęcia dla starszych klas szkoły podstawowej pokazujące możliwość korzystania
ze  smartfonów  w  dostępie  do  zasobów  bibliotecznych  (katalogów,  strony
internetowej). Do zajęć niezbędne będą smartfony z dostępem do internetu lub sieci
wi-fi co najmniej jeden na dwóch uczniów. 

• Szkoły ponadpodstawowe

1. Korzystanie z różnych bibliotek poprzez katalogi online
Na zajęciach uczniowie  poznają  strony internetowe lokalnych bibliotek,  bibliotek
łódzkich  i  Biblioteki  Narodowej  w  Warszawie  i  możliwości  korzystania  z  ich
katalogów online.

2. Wykorzystanie smartfonów w wyszukiwaniu informacji w bibliotece 
Zajęcia pokazujące możliwość korzystania ze smartfonów w dostępie do zasobów
bibliotecznych  Biblioteki  Pedagogicznej  w  Poddębicach  (katalogów,  strony
internetowej). Do zajęć niezbędne będą smartfony z dostępem do internetu lub sieci
wi-fi co najmniej jeden na dwóch uczniów. 

3. Maria Konopnicka – patronka Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach 
Dla klas I.

4. Przedstawiciele polskiego pozytywizmu – Henryk Sienkiewicz
5. Przedstawiciele polskiego pozytywizmu – Bolesław Prus
6. Kobieta i jej prawa na przestrzeni dziejów i w religiach świata

Zajęcia  na  temat  roli  kobiet  różnych  kulturach  i  religiach,  zmiany  w  strojach,
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pozyskiwania  różnych  praw  w  historii  i  współcześnie,  a  także  ich  roli  w  walce
o odzyskanie niepodległości przez Polskę.

7. Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata
Przybliżenie postaci i działalności Ireny Sendlerowej.

8. Karol Wojtyła, papież rodziny, w 100. rocznicę urodzin
Zajęcia  mają  na  celu  przybliżenie  młodzieży  postaci  Karola  Wojtyły  i  jego
pontyfikatu jako papieża Jana Pawła II. 

9. Wolność słowa i tolerancja, czy cenzura i mowa nienawiści?
Zajęcia poruszające ważne zagadnienia funkcjonowania w społeczeństwie.

10.Bezpieczni w sieci (internetowej)
Zajęcia pokazujące niebezpieczeństwa przy nierozważnym korzystaniu z Internetu.

11. Jak mówić po polsku... poprawnie
Zabawy  językiem  i  najczęściej  popełniane  błędy.  Dlaczego  poprawna  wymowa
jest  ważna?  Ćwiczenia  z  dykcji  i  poprawnej  wymowy.  „Łamańce”  językowe.
Mini-konkurs pięknej wymowy.

Prosimy o zapisywanie się na zajęcia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Konkursy i imprezy czytelnicze

1. Poddębicki Maraton Czytania2 (III-VI 2021)
2. Literacki talent3 (X-XII 2020 - IV-VI 2021) – konkurs dla uczniów starszych klas

szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zapraszamy także do spotkań w ramach akcji Głośne czytanie dzieciom w szkole 
i bibliotece.

Szkolenia dla nauczycieli

Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka Pedagogiczna organizuje szkolenia dla
nauczycieli.  Szkolenia  będą  prowadzone  przez  metodyków  WODN  w  Sieradzu
(oferta w załączeniu).

Sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych 

Nauczycieli  bibliotekarzy  szkolnych  zachęcamy  do  udziału  w  spotkaniach  sieci
działającej  przy  Bibliotece  Pedagogicznej  filii  w  Poddębicach.  Zachęcamy
do  kontaktów  i  służymy  pomocą  w  Państwa  codziennej  pracy.  O  dokładnych
terminach i tematyce spotkań będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy

2 Konkurs realizowany w ramach zadania „Spotkajmy się w bibliotece historycznie, regionalnie...”   z Budżetu 
  Obywatelskiego Łódzkie na PLUS na rok 2020.
3 Spotkania z historykami z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi organizowane w ramach realizacji zadania
  „Spotkajmy się w bibliotece historycznie, regionalnie...” z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na PLUS na rok 2020.
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