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Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży- spotkania dla rodziców w szkołach 

(przy okazji wywiadówek) 

Klub Czytających Rodzin – spotkanie czytelnicze dla rodzin                             

Informacje organizacyjne 

 Formy doskonalenia dla nauczycieli i uczniów proponowane przez  Pedagogiczną  

Bibliotekę Wojewódzką Filię w Łańcucie są bezpłatne 

 Uczestnicy zajęć otrzymują: 

            - materiały edukacyjne w formie elektronicznej: na adres poczty e-mail                    

              lub zapisane na przenośnej pamięci , 

           - potwierdzenie udziału w zajęciach  w formie drukowanej 

 Zajęcia są realizowane: 

w Czytelni  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie - Filii w Łańcucie 

przy ul. Danielewicza 8  

 Proponowane zajęcia edukacyjne dla uczniów  oraz formy doskonalące dla 

nauczycieli mogą być realizowane w szkołach i placówkach oświatowych po 

ustaleniu warunków organizacyjnych 

 Udział w zajęciach należy zgłosić: telefonicznie lub e-mail’em 
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FORMY WSPOMAGANIA DLA NAUCZYCIELI  

Temat  Zasady wyszukiwania zbiorów i informacji w bazach 
on-line (katalogu książek i bibliografii oraz zasobach 
bibliotek cyfrowych)  
 

Czas 60 min 
 

Adresat Nauczyciele różnych poziomów kształcenia 
 

Cele  
szkoleniowe 
 

Uczestnik nabywa umiejętności: 
zalogowania się do katalogu 
korzystania z konta osobistego 
wyszukiwania informacji przez opcje: autor, tytuł, 
przedmiot, słowo kluczowe 
zamawiania wyszukanych pozycji 
 
 

Metody instruktaż 
indywidualna praca przy komputerze 
 
 

Wymagania Podstawowa znajomość obsługi komputera 
 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - 
Filia w Łańcucie, ul. Danielewicza  8;  e-mail: 
lancut@pbw.org.pl;  tel. 17 225 27 00 
 
 

Termin 19.09.2018; 07.11.2018, inne terminy do uzgodnienia 
 
 

 

 

 

 

mailto:lancut@pbw.org.pl
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Temat  Savoir-vivre na co dzień, czyli dobre obyczaje w szkole 
i poza szkołą – warsztaty 

Czas 120 min 

Adresat Nauczyciele bibliotekarze szkolni oraz zainteresowani 
nauczyciele 

Cele szkoleniowe 
 

Uczestnik: 
Cele ogólne: 
- przyswojenie przez uczestników  wiadomości na 
temat savoir-vivre’u 
- zdobycie przez uczestników umiejętności 
wykorzystania posiadanych wiadomości dotyczących 
zachowania się w różnych sytuacjach 
- zdobycie wiadomości i propagowanie u uczniów 
postaw właściwego zachowania warunkującego 
sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w szkole i 
poza szkołą 
- podnoszenie kultury osobistej uczniów 
 
 

Metody Lekcja pokazowa, prelekcja, warsztaty 
 

Wymagania 
 

Ekran, projektor multimedialny 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – 
Filia w Łańcucie we współpracy z Wyższą Szkołą 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  Zgłoszenia 
kierować do: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
w Rzeszowie - Filia w Łańcucie, ul. Danielewicza  8;       
e-mail: lancut.pbw.org.pl;    tel. 17 225 2700 ; 
obowiązują zapisy zainteresowanych 
Prowadzący: Bernadetta Kulinowska 
 

Termin 14.11.2018 
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

 
Temat  

 
Co ciekawego kryje biblioteka? Zajęcia przybliżające 
dzieciom bibliotekę pedagogiczną połączone 
ze zwiedzaniem 
 

Odbiorcy Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
 

Czas 45 min.  
 

Kompetencje Korzystanie z informacji  
 

Podstawa  
programowa 
 

Edukacja polonistyczna 
Treści nauczania: 
1) Korzysta z informacji 
3) Tworzy wypowiedzi 
Zalecane warunki i sposób realizacji: 
Ważnym elementem edukacji polonistycznej jest 
rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez 
korzystanie z bibliotek 
 

Cele  
edukacyjne 

Uczniowie: 
Poznają bibliotekę inną niż szkolna 
poznają zasady zachowywania się w bibliotece, 
rozróżniają wypożyczalnię od czytelni 
wprowadzenie do czynnego słownika dziecka wyrazów:  
biblioteka, wypożyczalnia, czytelnia, czytelnik, katalog  
oraz utrwalenie tych pojęć. 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia 
w Łańcucie, ul. Danielewicza  8; e-mail: 
lancut@pbw.org.pl;  tel. 17 225 2700 
 

Termin 10.10.2018; 17.10.2018, inne terminy do uzgodnienia 
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Temat  Od glinianej tabliczki do książki multimedialnej – historia 
książki i pisma 
 

Odbiorcy Uczniowie klas I-III  
 

Czas 45 min.  
 

Podstawa  
programowa 
 

Edukacja polonistyczna: 
Uczeń rozumie teksty i wyciąga z nich wnioski 
Uczeń uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela 
odpowiedzi i prezentuje własne zdanie 
Edukacja plastyczna: 
Uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami 
wyrazu plastycznego (stosując określone materiały, narzędzia i 
techniki plastyczne) 
 

Cele  
edukacyjne 

Uczniowie: 
Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są 
niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi 
 
 

Opis zajęć Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową 
 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia  
w Łańcucie,  ul. Danielewicza  8;  e-mail: lancut@pbw.org.pl ;                       
tel. 17 225 2700;  
 

Termin 10.10.2018; 17.10.2018, inne terminy do uzgodnienia 
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Temat  Spotkanie czytelnicze z teatrzykiem kamishibai w oparciu 
o teksty: „Kotka Milusia”, „Mój przyjaciel Kemushi”, 
„Franklin i książka z biblioteki”, „Franklin i zazdrość”      
                        

Odbiorcy Uczniowie klas I-III 
 
 

Czas 45 min 
 

Kompetencje -umiejętność uważnego słuchania 
-umiejętność formułowania wypowiedzi 
 

Podstawa 
programowa 

Edukacja polonistyczna, uczeń: 
-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi 
-ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci 
 
 

Cele edukacyjne 
 

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, 
rozwijanie umiejętności wypowiadania się 
 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia      
w Łańcucie,  ul. Danielewicza  8; e-mail: 
lancut@pbw.org.pl; tel. 17 225 2700 
 
 

Termin 03.10.2018 
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Temat  Czytam książki, odwiedzam bibliotekę, jestem 
czytelnikiem – zajęcia edukacyjno-czytelnicze  

Odbiorcy Uczniowie klas I-III 
 
 

Czas 45 min 
 

Kompetencje -umiejętność uważnego słuchania 
-umiejętność formułowania wypowiedzi 
 
 

Podstawa 
programowa 

Edukacja polonistyczna, uczeń: 
- interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu 
czytanych utworów 
-korzysta z informacji, uważnie słucha wypowiedzi i 
korzysta z przekazywanych informacji, rozumie tekst i 
wyciąga z niego wnioski, wyszukuje potrzebne informacje 
 
 
 

Cele edukacyjne 
 

Promocja czytelnictwa wśród dzieci 
 
 

Metody 
 

Prezentacja multimedialna, pogadanka.  
 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia   
w Łańcucie; e-mail: lancut@pbw.org.pl; tel. 17 225 27 00 
 
 

Termin 03.01.2018 
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Szkoła podstawowa 

 
Temat  

 
Co ciekawego kryje biblioteka? Zajęcia przybliżające dzieciom 
bibliotekę pedagogiczną połączone ze zwiedzaniem 
 

Odbiorcy Uczniowie klas IV-VI 
 

Czas 45 min.  
 

Kompetencje Korzystanie z informacji  
 
 

Podstawa  
programowa 
 

Edukacja polonistyczna 
Treści nauczania: 
1) Korzysta z informacji 
2) Tworzy wypowiedzi 
3) Realizuje samokształcenie i dociera do informacji 
 
 

Cele  
edukacyjne 

Uczniowie: 
Rozwijają umiejętności poszukiwania i porządkowania 
interesujących ich wiadomości  
 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia 
w Łańcucie, ul. Danielewicza  8; lancut@pbw.org.pl;                        
tel. 17 225 2700 
 
 

Termin 10.10.2018, inne terminy do uzgodnienia 
 
 

 

 

mailto:lancut@pbw.org.pl
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Temat  

 
Od glinianej tabliczki do książki multimedialnej – historia 
książki i pisma 
 

Odbiorcy Uczniowie klas IV – VI 
 

Czas 90 min.  
 

Kompetencje Korzystanie z informacji  
 
 

Podstawa  
programowa 
 

Edukacja polonistyczna 
Treści nauczania: 
- Odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji 
- Identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny 
Historia 
Treści kształcenia: 
-wyjaśnienie znaczenia wynalazku pisma 
 
 

Cele  
edukacyjne 

Uczniowie zapamiętują: 
- jakie były etapy rozwoju pisma na przestrzeni wieków 
- jak zmieniała się forma książki na przestrzeni dziejów 
- jaką rolę odegrała książka w rozwoju cywilizacji 
 
 

Metody Słowna – rozmowa kierowana 
Pokazowa – plansze, książki; rozwiązywanie krzyżówek. 
Minikonkurs pięknego czytania 
 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia 
w Łańcucie, ul. Danielewicza  8; e-mail: 
lancut@pbw.org.pl; tel. 17 225 2700;  
 

Termin 07.11.2018; 21.11.2018, inne terminy do uzgodnienia 
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Temat  Spotkanie czytelnicze z teatrzykiem kamishibai w oparciu 
o tekst „Czułość”  
 

Odbiorcy Uczniowie klas I-III 
 

Czas 45 min 
 

Kompetencje - umiejętność uważnego słuchania 
- umiejętność formułowania wypowiedzi 
 

Podstawa 
programowa 

Edukacja polonistyczna, uczeń: 
-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób 
słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi 
- ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci 
 
 
 

Cele edukacyjne 
 

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, 
rozwijanie umiejętności wypowiadania się  
 
 

Metody 
 

Prezentacja multimedialna, pogadanka 
 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia    
w Łańcucie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną  
w Łańcucie;  e-mail: lancut@pbw.org.pl;  tel. 17 225 2700; 
Prowadzący: Katarzyna Gwizdała  
 
 

Termin 07.11.2018 
 
 

 

 

mailto:lancut@pbw.org.pl
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Temat  Jak niedźwiedź Wojtek został żołnierzem gen. Andersa. 
Spotkanie czytelnicze z książką Łukasza Wierzbickiego 
„Dziadek i niedźwiadek”  
 

Odbiorcy Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
 
 

Czas 45 min 
 

Podstawa 
programowa 

Edukacja polonistyczna, uczeń 
-korzysta z informacji 
- analizuje i interpretuje teksty kultury 
- tworzy wypowiedzi 
 
 

Cele edukacyjne 
 

Uczniowie: 
Poznają historię niedźwiedzia Wojtka 
Głośne czytanie fragmentów tekstu „Dziadek i 
niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego. Rozmowa o 
przygodach bohatera powieści 
 
 

Metody 
 

Prezentacja multimedialna, pogadanka 
 
  

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia  
w Łańcucie we współpracy z PBW w Rzeszowie;  e-mail: 
lancut@pbw.org.pl;  tel. 17 225 2700 
Prowadzenie:  Joanna Kawiorska  
 
 
 

Termin 10.01.2019 
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GIMNAZJUM 

Temat  Poznajemy bibliotekę pedagogiczną – zajęcia 
przygotowujące uczniów do korzystania ze zbiorów 
 i usług 

Odbiorcy uczniowie gimnazjum 
Czas 45 min 
Kompetencje Poznanie zbiorów i zasad korzystania z biblioteki 

pozaszkolnej 
Podstawa 
programowa 

Język polski: Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Uczeń: samodzielnie dociera do informacji – w książkach, 
prasie, mediach elektronicznych; stosuje zasady 
korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w 
bibliotece źródła potrzebnych mu informacji 
Informatyka: wyszukiwanie i wykorzystywanie 
(gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji 
z różnych źródeł; posługiwanie się odpowiednim systemem 
wyszukiwania, znajdowanie informacji w katalogach, 
bazach danych 

Cele edukacyjne 
 

Uczeń zna: organizację Biblioteki Pedagogicznej; 
Podstawowy warsztat informacyjny biblioteki; Regulamin 
wypożyczalni; Zasady korzystania z komputerowej bazy 
danych: OPAC, Bibliografia; Potrafi znaleźć i wypożyczyć 
książkę posługując się Komputerowym Systemem 
Bibliotecznym PROLIB; Potrafi znaleźć informacje w bazie 
Bibliografia  

Metody Prezentacja, instruktaż, ćwiczenia praktyczne  
Wymagania Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. 

Preferowane przeglądarki: Mozilla, Google Chrome, 
Internet Explorer. Ekran i projektor multimedialny.  

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia   
w Łańcucie, ul. Danielewicza  8; e-mail: lancut@pbw.org.pl;             
tel. 17 225 2700;  
 
 

Termin 24.10.2018; 21.11.2018; inne terminy do uzgodnienia 
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Temat  Zajęcia edukacyjno-czytelnicze: Od glinianej tabliczki do 
książki multimedialnej – historia książki i pisma 
 

Odbiorcy Uczniowie gimnazjum 
 
 

Czas 60 min                     

 
Podstawa 
programowa 
 

Historia 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
Cywilizacje Bliskiego Wschodu. Uczeń: 
- wyjaśnia znaczenie pisma w procesie powstawania 
państw 
- rozpoznaje typy pisma wykształcone na terenie 
Mezopotamii i Egiptu 
 

 
 
Cele edukacyjne 

Uczniowie zapamiętują: 
- jakie były etapy rozwoju pisma na przestrzeni wieków 
- jak zmieniała się forma książki na przestrzeni dziejów 
- jaką rolę odegrała książka w rozwoju cywilizacji 
Uczniowie potrafią wyjaśnić pojęcia: pismo klinowe, 
hieroglify, papirus, pergamin, inkunabuły, książka 
elektroniczna (e-book), książka czytana (audiobook) 

Metody/Narzędzia Pogadanka, oglądanie, prezentacja, wystawka. 
Rozwiązywanie krzyżówek. Minikonkurs pięknego czytania 
fragmentów książek: Iwona Chmielewska „Pamiętnik 
Blumki”; Anne Frank „Dziennik”; Beata Andrzejczuk 
„Pamiętnik nastolatki” 
 

 
Realizacja 
 

Zgłoszenia kierować do: Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Łańcucie, ul. 
Danielewicza  8.; lancut@pbw.org.pl;  tel. 17 225 2700  
 

Termin 07.11.2018, 10.01.2018, inne terminy do uzgodnienia 
 

 

 

mailto:lancut@pbw.org.pl
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

Temat  Zasoby biblioteki pedagogicznej dla maturzystów i przyszłych 
studentów 
 

Odbiorcy Uczniowie szkół średnich 
 

Czas 45 min 
 

Podstawa 
programowa 

Język polski. Treści nauczania –: uczeń szuka literatury 
przydatnej do opracowania różnych zagadnień: selekcjonuje ją 
według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych 
korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów 
multimedialnych i elektronicznych, w tym z Internetu).  
Treści kształcenia – samodzielnie sporządza opis bibliograficzny 
książki i artykułu, zapisów elektronicznych, bibliografię 
wybranego przedmiotu 
Informatyka. Cele kształcenia – wymagania ogólne: 
wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z 
różnych źródeł;  
Treści nauczania – wymagania szczegółowe: wyszukiwanie, 
gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i 
wykorzystywanie informacji, korzystanie z różnych źródeł i 
sposobów zdobywania informacji 
 

Cel ogólny Podniesienie jakości kształcenia w szkołach średnich 
 

Cele edukacyjne 
 

Uczeń zna stronę:  www.rzeszow.pbw.org.pl 
Uczeń potrafi: zalogować się do katalogu; korzystać z konta 
osobistego; wyszukiwać informację przez opcję: autor, tytuł, 
przedmiot, słowo kluczowe; zamówić wyszukane pozycje 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia 
w Łańcucie, ul. Danielewicza  8; e-mail: lancut@pbw.org.pl;  
tel. 17 225 2700 
 

Termin 24.10.2018; 21.11.2018 
 

 

http://www.rzeszow.pbw.org.pl/
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Temat  100 rocznica odzyskania niepodległości: Pułkownik „Lis” 
Kula  
 

Czas 45 min  
 

Odbiorcy Uczniowie szkół średnich 
 

Podstawa 
programowa 

Historia i społeczeństwo 
Cele kształcenia: 
Chronologia historyczna – uczeń porządkuje i synchronizuje 
wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; 
dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a 
także ciągłość procesów historycznych 
Analiza i interpretacja historyczna – uczeń analizuje 
wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście 
epoki i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 
życia społecznego 
Treści nauczania: 
Uczeń synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów 
Polski w XVIII  i XIX wieku 
 

Cele edukacyjne 
 

Wzbudzanie poczucia przynależności do swojego regionu 
Kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu 
 

Metody 
 

Prezentacja multimedialna, pogadanka 
  

Środki 
dydaktyczne 

Materiały ilustrujące temat  

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia    
w Łańcucie we współpracy z Muzeum-Zamkiem w 
Łańcucie, ul. Danielewicza  8; e-mail: lancut@pbw.org.pl;                   
tel. 17 225 2700; Prowadzący: Łukasz Chrobak 
 

Termin 10.10.2018; 17.10.2018 
 

 

 

mailto:lancut@pbw.org.pl
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Temat  100 rocznica odzyskania niepodległości: Mieszkańcy 
Zamku a Wielka Wojna 
 

Odbiorcy Uczniowie szkół średnich 
 

Czas 45 min 
 

Podstawa 
programowa 

Historia i społeczeństwo 
Cele kształcenia: 
Chronologia historyczna – uczeń porządkuje i synchronizuje 
wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; 
dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a 
także ciągłość procesów historycznych 
Analiza i interpretacja historyczna – uczeń analizuje 
wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście 
epoki i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 
życia społecznego 
Treści nauczania: 
Uczeń synchronizuje najważniejsze wydarzenia z dziejów 
Polski w XVIII  i XIX wieku 
 
 

Cele edukacyjne 
 

Wzbudzanie poczucia przynależności do swojego regionu 
Kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu 
 

Metody 
 

Prezentacja multimedialna, pogadanka 
  

Środki 
dydaktyczne 

Materiały ilustrujące temat  

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w 
Łańcucie we współpracy z Muzeum-Zamkiem w Łańcucie,           
ul. Danielewicza  8; e-mail: lancut@pbw.org.pl ;                           
tel. 17 225 2700; Prowadzący: Monika Jagustyn-Tokarz 
 

Termin 12.11.2018 
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OTWARTE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

Posługiwanie się bazami Biblioteki Pedagogicznej: KATALOG INTEGRO 

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży – spotkania dla rodziców w szkołach 

(przy okazji wywiadówek) 

Klub Czytających Rodzin – spotkanie czytelnicze dla rodzin 

Informacje o spotkaniach i konkursach będą zamieszczane na bieżąco na stronie 

www.rzeszow.pbw.org.pl w zakładce FILIE: Łańcut 

 

http://www.rzeszow.pbw.org.pl/

