
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDSZKOLA 
 
1. Bajki i baśnie naszego dzieciństwa 

Czytanie ulubionych bajek i rozmowa 
z dziećmi – zajęcia z zakresu edukacji 
czytelniczej i literackiej.  
Czas trwania: 45 min  

2. Bajki z przysłowiami 
Zajęcia czytelnicze z elementami 
biblioterapii na podstawie twórczości 
Elżbiety Jach.  
Czas trwania: 45 min 

3. Flaga, godło, hymn 
Zajęcia z edukacji patriotycznej 
poświęcone polskim symbolom 
narodowym.  
Czas trwania: 45 min 

4. Ja, moja rodzina i mój dom 
Zajęcia z zakresu wychowania do życia 
w rodzinie. 
Czas trwania: 45 min 

5. Radość? A cóż to takiego?    
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii. 
Czas trwania: 45 min 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wiosenny ogród dobrych słów 

Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii. 
Czas trwania: 45 min 

 

KLASY 1-3 
 
7. Co to są wartości?    

Zajęcia edukacyjne o wartościach na 
przykładzie postaw bohaterów 
literackich. 
Czas trwania 45 min 

8. Czarodziejskie słowa – moc 
uprzejmości  
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii 
Czas trwania: 45 min 

9. Dlaczego marzenia powinny do nas 
pasować?  
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii. 
Czas trwania: 45 min 

10. Dobrze jest mieć przyjaciela 
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii. 
Czas trwania: 45 min 
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11. Duże i małe kłopoty 
Zajęcia z elementami biblioterapii na 
temat radzenia sobie z kłopotami. 
Czas trwania: 45 min 

12. Flaga, godło, hymn 
Zajęcia z edukacji patriotycznej 
poświęcone polskim symbolom 
narodowym.  
Czas trwania: 45 min 

13. Ja, moja rodzina i mój dom 
Zajęcia z zakresu wychowania do życia 
w rodzinie. 
Czas trwania: 45 min 

14. Klechdy, bajania, legendy 
świętokrzyskie 
Poznanie legend dotyczących 
Skarżyska-Kamiennej i regionu 
świętokrzyskiego.  
Czas trwania: 45 min 

15. Kocham książki  
Zajęcia z edukacji czytelniczej 
o znaczeniu książek w życiu człowieka 
w oparciu o animację Fantastyczne 
latające książki pana Morrisa 
Lessmore’a. 
Czas trwania: 45 min 

16. Przyjaźń, pomoc, poświęcenie 
Zajęcia edukacyjne z zakresu 
wychowania do wartości w oparciu 
o film animowany Lost&Found 
Czas trwania: 45 min 

17. Radość? A cóż to takiego?    
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii.  
Czas trwania: 45 min 

18. Twórczość dla dzieci Elżbiety Jach 
Zapoznanie z twórczością regionalnej 
autorki – zajęcia z zakresu edukacji 
literackiej i regionalnej. 
Czas trwania: 45 min 

19. Wiosenny ogród dobrych słów 
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii. 
Czas trwania: 45 min  

KLASY 4-6 
 
20. Dobro rodzi dobro 

Zajęcia edukacyjne z wychowania do 
wartości z elementami biblioterapii. 
Czas trwania: 45 min  

21. Dziewczynki (i chłopcy) latają wysoko 
Zajęcia z elementami biblioterapii na 
temat samoakceptacji. 
Czas trwania: 45 min 

22. Gorzka czekolada, czyli co jest w życiu 
ważne         
Cykl zajęć poświęcony wychowaniu do 
wartości (odwaga, wolność, 
sprawiedliwość, miłość, przyjaźń) 
w oparciu o książkę Gorzka czekolada.  
Czas trwania: 90 min 

23. Hejt internetowy 
Co to jest mowa nienawiści?  
Czy anonimowość zwalnia 
z odpowiedzialności za słowo?  
– zajęcia z edukacji medialnej. 
Czas trwania: 45 min 

24. Mitologiczne frazeologizmy     
Zajęcia na temat obecności kultury 
klasycznej (mitologicznego słownictwa) 
w polskim języku. 
Czas trwania 45 min 

25. Po co komu plotka? 
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii. 
Czas trwania: 45 min 

26. Poznaj swoją małą ojczyznę 
Zajęcia z edukacji regionalnej 
i patriotycznej dotyczące Skarżyska-
Kamiennej i okolic. 
Czas trwania: 45 min 

27. Projekt: Lektury szkolne 
Omówienie wybranej lektury szkolnej, 
np. analiza, interpretacja, tematyka, 
charakterystyka postaci, sylwetka 
autora, wybrane motywy itp. 
Czas trwania: 45 min   
 



 

28. Wizyta w bibliotece pedagogicznej 
Poznanie księgozbioru i charakteru 
pracy PBP w Skarżysku-Kam. 
Czas trwania: 45 min 

29. Zasady w sieci 
Jak komunikować się w Internecie? 
Poznajemy zasady netykiety – zajęcia 
z edukacji medialnej. 
Czas trwania: 45 min  

 

KLASY 7-8 
 
30. Być jak youtuber            

Dlaczego śledzimy youtuberów? – 
zajęcia z edukacji medialnej. 
Czas trwania: 45 min 

31. Gorzka czekolada, czyli co jest w życiu 
ważne      
Cykl zajęć poświęcony wychowaniu do 
wartości (odwaga, wolność, 
sprawiedliwość, miłość, przyjaźń) 
w oparciu o książkę Gorzka czekolada.  
Czas trwania: 90 min 

32. Hejt internetowy 
Co to jest mowa nienawiści? Czy 
anonimowość zwalnia 
z odpowiedzialności za słowo? – zajęcia 
z edukacji medialnej. 
Czas trwania: 45 min  

33. Jak młodzież korzysta z nowych 
mediów? 
Zajęcia z edukacji medialnej na 
podstawie filmu Na zawsze. 
Czas trwania: 45 min  

34. Kiedy rodzic wyjeżdża  
Zajęcia filmowe z zakresu wychowania 
w rodzinie dotyczące emigracji 
zarobkowej w oparciu o film Pola 
Czas trwania: 45 min 

35. Orzeł czy… kogut? – czyli 
o odkrywaniu tożsamości 
Zajęcia edukacyjne z elementami 
biblioterapii.  
Czas trwania: 45 min 

36. Poznaj swoją małą ojczyznę 
Zajęcia z edukacji regionalnej 
i patriotycznej dotyczące Skarżyska-
Kamiennej i okolic. 
Czas trwania: 45 min 

37. Projekt: Lektury szkolne 
Omówienie wybranej lektury szkolnej, 
np. analiza, interpretacja, tematyka, 
charakterystyka postaci, sylwetka 
autora, wybrane motywy itp. 
Czas trwania: 45 min   

38. Szanujmy twórców 
O prawie autorskim i korzystaniu 
z treści zamieszczonych w Internecie – 
zajęcia z edukacji medialnej. 
Czas trwania: 45 min 

39. Uzależnienia od multimediów 
Definiujemy mechanizmy uzależnień – 
zajęcia z edukacji medialnej w oparciu 
o film Nuggets.  
Czas trwania: 45 min 

40. Wirus przemocy          
Czy przemocą można się zarazić? – 
zajęcia z zakresu wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego na 
podstawie filmu Efekt domina.   
Czas trwania 45 min. 

41. Wizyta w bibliotece pedagogicznej 
Poznanie księgozbioru i charakteru 
pracy PBP w Skarżysku-Kam. 
Czas trwania: 45 min 

 

SZKOŁY 

PONADPODSTAWOWE 
 
42. Adaptacje filmowe 

W jaki sposób tekst literacki adaptuje 
się do filmu? – zajęcia z edukacji 
filmowej i literackiej na przykładzie 
filmu Lawa opowieść o „Dziadach”. 
Czas trwania: 90 min  
 



 

43. Jak młodzież korzysta z nowych 
mediów? 
Zajęcia z edukacji medialnej na 
podstawie filmu Na zawsze. 
Czas trwania: 45 min  

44. Motywy malarskie w literaturze 
i filmie 
Zajęcia z edukacji filmowej i literackiej. 
Czas trwania: 45 min  

45. Pozaliterackie teksty kultury 
Analiza i interpretacja pozaliterackich 
tekstów kultury takich jak rzeźba, 
plakat, obraz – zajęcia z edukacji 
literackiej i medialnej. 
Czas trwania: 90 min  

46. Projekt: Lektury szkolne 
Omówienie wybranej lektury szkolnej, 
np. analiza, interpretacja, tematyka, 
charakterystyka postaci, sylwetka 
autora, wybrane motywy itp. 
Czas trwania: 45 min   

47. Przemoc rówieśnicza 
Przemoc w szkole oraz figura „kozła 
ofiarnego – zajęcia filmowe z zakresu 
wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego na podstawie filmu 
Nasza klasa. 
Czas trwania: 135 min 

48. Szanujmy twórców 
O prawie autorskim i korzystaniu 
z treści zamieszczonych w Internecie – 
zajęcia z edukacji medialnej. 
Czas trwania: 45 min 

49. Uzależnienia od multimediów 
Definiujemy mechanizmy uzależnień – 
zajęcia z edukacji medialnej w oparciu 
o film Nuggets.  
Czas trwania: 45 min 

50. W podróży z Hooverami          
O sile i wartości rodziny w krzywym 
zwierciadle – zajęcia filmowe z zakresu 
wychowania w rodzinie na podstawie 
filmu Mała miss.  
Czas trwania: 135 min 

51. Wyszukiwanie informacji 
Praktyczna nauka korzystania 
z warsztatu informacyjnego biblioteki 
oraz z internetowych baz danych. 
Czas trwania: 45 min 

52. Związki Leopolda Staffa ze 
Skarżyskiem 
Zajęcia z edukacji regionalnej 
i literackiej. 
Czas trwania: 45 min 

 

UWAGI 
 Czas trwania zajęć filmowych uwzględnia 

projekcję całego filmu.  

 Zajęcia można realizować w ramach 
przedmiotów: język polski, wiedza 
o społeczeństwie, wiedza o kulturze, historia 
lub na godzinach wychowawczych, lekcjach 
bibliotecznych, zajęciach świetlicowych itp. 

 Zajęcia mogą być realizowane w siedzibie 
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w 
Skarżysku-Kamiennej lub w siedzibach szkół. 

 Ze względu na epidemię koronawirusa 
niektóre zajęcia mogą być realizowane 
zdalnie. 

 Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (41 
253 14 63) lub za pomocą poczty 
elektronicznej (biblioteka@pcreskarzysko.pl) 

 
 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAUCZYCIELE 
 

1. Canva – zaprojektuj grafikę  
Zajęcia praktyczne z obsługi 
internetowego narzędzia do 
tworzenia projektów graficznych.  
Czas trwania: 120 min 

2. Edukacja filmowa w praktyce 
szkolnej 
Historia filmu w polskiej szkole, 
metody i formy pracy z filmem, 
prawo autorskie a korzystanie 
z filmów w szkole, programy edukacji 
filmowej m.in. Filmoteka Szkolna.  
Czas trwania: 60 min 

3. Pełnotekstowe bazy danych 
Przedstawienie oraz nauka 
praktycznego wykorzystania w pracy 
bibliotekarzy pełnotekstowych baz 
danych np. cyfrowych kolekcji 
czasopism, bibliotek i repozytoriów 
cyfrowych, internetowych 
wyszukiwarek on-line.  
Czas trwania: 120 min 

4. Prezentacja w Prezi 
Prezentacja programu Prezi do 
tworzenia wirtualnych prezentacji.  
Czas trwania: 120 min 

5. Stwórz własnego bloga 
Zajęcia praktyczne z projektowania 
bloga internetowego w technologii 
Blogger.  
Czas trwania: 2 spotkania po 120 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RODZICE 
 

1. Wpływ czytania na rozwój dzieci  
Omówienie roli książki w rozwoju 
dzieci m.in. kształtowanie 
wartościowych postaw, rozwój 
inteligencji i procesów 
poznawczych, uczestnictwo 
w kulturze, promowanie postaw 
proczytelniczych.  
Zajęcia prowadzą psycholog 
z bibliotekarzem.  
Czas trwania: 45 min 

2. Dzieci i młodzież wobec nowych 
mediów  
Przedstawienie zachowań dzieci 
i młodzieży w świecie Internetu, 
komputera, telefonu komórkowego, 
Facebooka i innych mediów – 
pogadanka interaktywna 
z wykorzystaniem materiału 
filmowego.  
Czas trwania: 45 min 
 
 

ZAPRASZAMY 

NAUCZYCIELI  

I RODZICÓW 
 
 

Oferta warsztatów dla 

nauczycieli i rodziców  
(rok szkolny 2021/2022) 


