OFERTA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Starsze przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej*
 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytel niczych:
 Czytuś odkrywa tajemnice. Skąd się biorą książki? – czytanie książki autorstwa Urszuli i Iwonki
Witkowskich oraz tworzenie własnych prostych książeczek (2 godz. lekcyjne)


Książka moim przyjacielem (cykl zajęć przybliżających dzieciom książkę i bibliotekę):
o Jak wygląda i działa biblioteka? – zasady korzystania i przykłady niezwykłych bibliotek
o Zawody związane z książką – m.in.: księgarz, introligator, pisarz, bibliotekarz
o Wiem, jak korzystać z książki – zasady poszanowania książek i higieny pracy z książką
o Książka i jej budowa – podstawowe elementy książki
o Do czego służą książki? – o rodzajach książek i zaletach czytania

 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:
 Pozory mylą – zajęcia warsztatowe w oparciu o książkę L. Bardijewskiej Moje nie moje

o
o
o
o

Edukacja globalna (z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai):
Nowy dom małego rysia Rudka – opowieść o lesie i skutkach wylesiania
Po drugiej stronie gór – opowieść o tym, jak cenna jest woda
Szkoła Czi-Tam – opowieść o dostępie do edukacji
Dzieci z Czarnego Lądu – prawa dziecka i ich przestrzeganie na świecie (w oparciu o opowiadanie
z książki Moje prawa, ważna sprawa! A. Czerwińskiej-Rydel i R. Piątkowskiej)
*Część zajęć może być przeprowadzona również w starszych klasach szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI szkoły podstawowej



Wędrówki po polskich bibliotekach – historia i współczesność polskich bibliotek
Wędrówki po bibliotekach na świecie – opowieść o bibliotekach od Egiptu po Biegun Północny
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Gimnazja




Biblioteka pedagogiczna i jej warsztat informacyjno-bibliograficzny
Korzystamy ze zbiorów bibliotek cyfrowych – informacje na temat bibliotek cyfrowych i ich
zasobów
Gdzie szukać wiadomości o Pszczynie? – przegląd źródeł informacji na temat Pszczyny

Szkoły ponadgimnazjalne







Rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych:
Katalog komputerowy biblioteki na przykładzie PBW Filii w Pszczynie
Bibliografia załącznikowa
Korzystamy ze zbiorów bibliotek cyfrowych
Licencje Creative Commons – prawo autorskie w Internecie
Jak jesteśmy profilowani w sieci, czyli co Internet o nas wie – konsekwencje pozostawiania
śladów w sieci









Edukacja historyczna i kulturalna (zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej):
Życie dworskie w czasach księżnej Daisy
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Cichociemni
Pacyfikacja kopalni Wujek 1981
Józef Piłsudski w Pszczynie 27 sierpnia 1922 roku
„O wolne słowo...” – wydawnictwa niezależne w walce z cenzurą PRL

Zajęcia odbywają się w naszej bibliotece lub w placówce edukacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu (co najmniej dwa tygodnie wcześniej). Lekcje realizowane są w godzinach od 8.00 do 14.00.

