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NAUCZYCIELU! STUDENCIE! KURSANCIE! CZYTELNIKU!
•
•
•

•
•
•

Jeśli poszukujesz:
bogatego księgozbioru i aktualnych czasopism o różnorodnej tematyce
(a głównie: pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej),
informacji i wykazu literatury na dany temat,
bezpłatnej bazy materiałów do wykorzystania na lekcje języka polskiego,
edukacji regionalnej, edukacji czytelniczej i medialnej oraz wielu innych
(quizów, konkursów, krzyżówek, scenariuszy zajęć, prezentacji
na platformie Genially i banków materiałów w Wakelecie itd.),
bezpłatnego dostępu do komputera, a także do cyfrowych wypożyczalni:
IBUK Libra, Ebookpoint BIBLIO oraz Academica,
darmowych szkoleń i kursów prowadzonych online,
profesjonalnej pomocy udzielanej przez wielotematycznie wykształconych
nauczycieli bibliotekarzy,
to zapraszamy do naszej biblioteki!

U nas możesz:
• wypożyczać książki (8 egzemplarzy dla każdego zapisanego Czytelnika!),
• skanować lub kserować artykuły z czasopism,
• zamówić zestawienie bibliograficzne na poszukiwany temat,
• otrzymać kody dostępu do cyfrowych bibliotek: IBUK Libra i Ebookpoint
BIBLIO,
• zdobyć potrzebne informacje – nasi nauczyciele bibliotekarze może
nie potrafią odpowiedzieć na każde pytanie, ale z pewnością potrafią
znaleźć prawie wszystkie odpowiedzi,
• po prostu przyjść porozmawiać!
Służymy pomocą, uśmiechem i czasem dla każdego Czytelnika.
Pozwól się zaskoczyć, poznaj naszą pełną ofertę! Przyjdź, zapytaj, zapisz się
do naszej biblioteki. Oferujemy również możliwość zapisu online, zdalne
udzielenie informacji i przesłanie niezbędnych materiałów (skany artykułów
z czasopism, rozdziałów z książek).
Na bieżąco odbieramy Wasze telefony i równie szybko odpisujemy na maile.
Jesteśmy chętni do współpracy i przekonani, że przyniesie ona tylko
obopólne korzyści!
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Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach
znajdziecie przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 (w budynku Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, na parterze)
– zapraszamy do odwiedzin!
Jesteśmy dla Was w godzinach otwarcia biblioteki:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 19:00
sobota: 09:00 -14:00.
Można do nas także zadzwonić pod numer: 32 258 38 38.
Numery wewnętrzne przekierują Was:
• 20 – do Wypożyczalni,
• 21 – do Wydziału Informacji,
• 22, 23 – do Czytelni.
Jeśli należycie do osób, które „wolą pisać, niż mówić”, to zapraszamy
do kontaktu mailowego. Pisząc pod następujące adresy, wyślecie swoją
korespondencję do konkretnych Wydziałów:
• wypozyczalnia@pbw.katowice.pl – do Wypożyczalni,
• informacja@pbw.katowice.pl – do Wydziału Informacji,
• czytelnia@pbw.katowice.pl – do Czytelni.
A jeśli te zwięzłe informacje pozostawiły w Was niedosyt, to gorąco zachęcamy
do spotkania w naszych mediach społecznościowych. Znajdziecie nas:
• na Facebooku: facebook.com/pbwkatowice/
• na Instagramie: instagram.com/pbwkatowice/
• na Twitterze: twitter.com/pbw_katowice
• na blogach: blogwib.blogspot.com i sieciowanie.blogspot.com
• na Youtube
Zapraszamy, nie każcie nam długo na siebie czekać!
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I. INFORMACJE O OFERCIE
Przedstawiamy ofertę bezpłatnych zajęć realizowanych dla różnych grup
Użytkowników w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach w roku szkolnym 2022/2023.
Nauczyciele bibliotekarze pozostają również otwarci na wszelkie inne formy
współpracy. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem.
Zapraszamy!
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II. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1) Przedszkola
Lp.

Tytuł

Opis

Prowadzący

1.

Akademia
czytania

Zajęcia w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”, które mają na celu wspieranie
zdrowia emocjonalnego, psychicznego,
umysłowego oraz moralnego dzieci poprzez
propagowanie kultury czytania. W trakcie
spotkań czytane są książki lub ich fragmenty
ze Złotej Listy książek, opracowanej przez
Fundację ABCXXI „Cała Polska czyta
dzieciom” oraz inne wartościowe pozycje.

Iwona Kośny
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 22,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

2.

Bajeczki
z półeczki

Spotkania czytelnicze. W czasie zajęć
nauczyciel bibliotekarz czyta głośno wybraną
książkę z zakresu literatury dziecięcej,
pokazuje ilustracje, rozmawia z dziećmi
na temat przeczytanej lektury. Istnieje
możliwość wcześniejszego ustalenia książki
do czytania (wyboru książki o konkretnej
tematyce).

Katarzyna Herich
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21,
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

3.

Bajkowa
kraina:
najpiękniejsze
bajki
dzieciństwa

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl

4.

Cztery pory
roku

Spotkania mają na celu propagowanie
czytelnictwa, integrację grupy, rozwijanie
aktywności twórczej dzieci. Mają formę
zabaw dydaktycznych dostosowanych
do wieku odbiorcy. Polegają na czytaniu
bajek oraz zabawach dotyczących danej
lektury.
Tematy spotkań:
• Wilk i siedem koźlątek;
• Mała kruszynka – Calineczka;
• Mała syrenka;
• Złotowłosa i trzy niedźwiedzie;
• Czerwony Kapturek;
• Sprytny Krawczyk.
Zajęcia mają na celu zapoznanie dzieci
z porami roku, ze zmianami zachodzącymi
w przyrodzie. Dzieci poznają zwyczaje
i zachowania zwierząt podczas
poszczególnych pór roku. Spotkania oparte
są na tekstach literackich oraz piosenkach
dla dzieci. Wszystkie zadania mają formę
zabawy, aby dzieci chętnie i aktywnie w nich
uczestniczyły.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl
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Tematy spotkań:
• Zapachy, smaki i kolory jesiennego
ogrodu, parku i lasu.
• Jesienna szaruga.
• List od Pani Zimy.
• Jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
• Kolorowa łąka.
• Wiosna wokół nas.
• Zabawy z latem.
• Wakacyjne podróże.
5.

Kicia Kocia
poznaje świat

Cykl zajęć, podczas których dzieci uczą
się, w jaki sposób funkcjonować w świecie.
Przygody „Kici Koci” uczą dzieci m.in. tego,
jak zachowywać się w różnych życiowych
sytuacjach. Dzięki nim dzieci poznają zasady
bezpieczeństwa, dowiadują się, jak
bezpiecznie poruszać się na ulicy, na rowerze
oraz jak szanować środowisko.

Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Proponowane tematy:
• Bądź bezpieczny w ruchu ulicznym –
na podstawie bajki „Kicia Kocia w mieście:
ruch uliczny”.
• Bądź bezpieczny na rowerze – na
podstawie bajki „Kicia Kocia na rowerze”.
• Co z tymi śmieciami? – na podstawie bajki
„Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?”.
6.

Łamigłówki
mądrej główki

Spotkania polegają na rozwiązywaniu
rebusów, krzyżówek, zagadek, zadań
plastycznych, zadań na spostrzegawczość.
Dzieci nauczą się malować proste rysunki,
np. świnkę, domek, ślimaka oraz wykonywać
różne prace plastyczne, np. pszczółkę.
Zajęcia połączone z literaturą i muzyką.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl

7.

Magia teatru

Wychowanie przez sztukę. Zajęcia, podczas
których wzbogacane jest słownictwo dzieci
o pojęcia związane z teatrem, sztuką
teatralną oraz z wieloma aspektami
tworzenia widowiska teatralnego.
Na warsztatach przeprowadzane są również
ćwiczenia kształtujące umiejętność
wchodzenia w rolę.

Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów), tel.:
32 258 38 38 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

8.

Magiczna moc
książek

Program obejmuje zajęcia warsztatowe
z elementami biblioterapii, dotyczące
wspomagania rozwoju małego dziecka.
Zajęcia polegają na zabawach
terapeutycznych i integracyjnych,

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
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wzbogaconych dyskusjami dotyczącymi
danego zagadnienia.

wspolpraca@pbw.katowice.pl

Tematy spotkań:
• Akceptacja i tolerancja w grupie
rówieśniczej.
• Strach ma wielkie oczy – lęk przed
ciemnością.
• Kłamstwo ma krótkie nogi.
• Najlepszy przyjaciel.
• Obowiązki i przyjemności.
• Mały złośnik.
9.

Mądre bajki
Cykl zajęć dla dzieci oparty na bajkach
z całego świata i baśniach z różnych stron świata, mówiących
o uniwersalnych wartościach w życiu, takich
jak przyjaźń, dobro, miłość, tolerancja, itd.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

10.

Na wesoło
z literaturą
dla dzieci

Zajęcia polegają na zapoznaniu najmłodszych
z literaturą dziecięcą i mają na celu
kształtowanie wrażliwości estetycznej,
pobudzanie wyobraźni dziecka, a przede
wszystkim zwiększenie zasobu słownictwa
i wyrobienie w dzieciach nawyku czytania.
Wykorzystane utwory mają również pomóc
dzieciom w oswajaniu lęków, rozwijaniu
empatii, a także odpowiedzialności za siebie
i innych. Cykl obejmuje następujące tematy:
• „Kaczka Dziwaczka” J. Brzechwy.
• „Lokomotywa” J. Tuwima.
• „Rzepka” J. Tuwima.
• Czy każdy pies jest przyjacielem
człowieka? – na podstawie wiersza
„Bez paniki. Groźny pies” P. Gołucha.

Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

11.

Odczarowane
kodowanie –
kodujemy,
więcej wiemy

Zajęcia są wstępem do programowania
dla dzieci w wieku 5-6 lat. Pozwalają oswoić
i polubić kodowanie. Podczas zajęć
wykorzystywana jest mata do kodowania
oraz krążki kompetencji kluczowych, roboty
DOC i Mind Designer, a także wybrane
aplikacje na tablecie.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

12.

Poznajemy
zawody

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci
ze specyfiką pracy wybranych zawodów
(np. górnik, kucharz, weterynarz, nauczyciel,
policjant itd.). W trakcie zajęć dzieci
dowiadują się, czym jest praca, na czym
polega, do czego jest potrzebna i jakie płyną
z niej korzyści. Spotkania prowadzone

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl
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są w interesującej formie i zachęcają dzieci
do różnych form aktywności.
13.

W magicznym
świecie
Kamishibai

Zajęcia z wykorzystaniem Teatrzyku
Kamishibai. Zastosowanie tej metody
czytania pobudza wyobraźnię dzieci
oraz inspiruje do aktywności twórczej.
Cykl obejmuje następujące tematy:
• Bajka „O księciu Husajnie i latającym
dywanie” na podstawie „Baśni tysiąca
i jednej nocy”.
• „Pory roku”.
• „Królowa Pszczół” J. i W. Grimm.
• „Królewna Śnieżka” J. i W. Grimm.
• Dlaczego warto segregować śmieci?
Zajęcia z edukacji ekologicznej
na podstawie bajki „Przygody Pingwina
Pingo”. Cz. 1.
• Chrońmy wodę – na podstawie bajki
„Przygody Pingwina Pingo”. Cz. 2.

Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

14.

Zabawy
z książką

Spotkania polegają na czytaniu dzieciom
książek lub ich fragmentów zarówno tych
klasycznych np.: Śpiąca Królewna,
Kopciuszek, Królowa Śniegu, Brzydkie
Kaczątko, Kubuś Puchatek jak
i współczesnych np.: Kicia Kocia, Psi Patrol,
seria Marysia, Misia i jej mali pacjenci,
Świnka Peppa. Zajęcia mają na celu
popularyzację czytelnictwa, integrację grupy
oraz pobudzanie kreatywności dzieci.
Spotkania połączone z grami i zabawami
plastycznymi, quizami wiedzy oraz zabawami
z chustą animacyjną.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl

15.

Z legendą
po Polsce

Program zajęć oparty na legendach z różnych
rejonów Polski, mający na celu przybliżenie
dzieciom elementów historii i kultury,
zapoznanie z różnymi zakątkami Polski
oraz przekazanie im cennych wartości.
Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne
środki dydaktyczne oraz aktywizujące formy
pracy.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl
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2) Szkoły podstawowe
a) Klasy 1-3

Lp.
1.

Tytuł
Co najbardziej
lubimy
w wierszach
pana Tuwima?

Opis
Cykl lekcji na temat wierszy dla dzieci
autorstwa Juliana Tuwima.
Temat realizowany w ramach cyklu zajęć:
Podróż Tuwimową „Lokomotywą”.
Dla uczniów klas 1-3.

2.

Kicia Kocia
poznaje świat

Cykl zajęć, podczas których dzieci uczą
się, w jaki sposób funkcjonować w świecie.
Przygody „Kici Koci” uczą dzieci m.in. tego,
jak zachowywać się w różnych życiowych
sytuacjach. Dzięki nim dzieci poznają zasady
bezpieczeństwa, dowiadują się
jak bezpiecznie poruszać się na ulicy,
na rowerze oraz jak szanować środowisko.

Prowadzący
Katarzyna Herich
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21,
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl
Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Proponowane tematy:
• Bądź bezpieczny w ruchu ulicznym –
na podstawie bajki „Kicia Kocia
w mieście: ruch uliczny”.
• Bądź bezpieczny na rowerze –
na podstawie bajki „Kicia Kocia
na rowerze”.
• Co z tymi śmieciami? – na podstawie
bajki „Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?”.
Dla uczniów klas 1-3.
3.

Mądre bajki
z całego świata

Cykl zajęć dla dzieci oparty na bajkach
i baśniach z różnych stron, mówiących
o uniwersalnych wartościach w życiu, takich
jak przyjaźń, dobro, miłość, tolerancja, itd.
Dla uczniów klas 1-3.

4.

Na wesoło
z literaturą
dla dzieci

Zajęcia polegają na zapoznaniu dzieci
z literaturą dziecięcą, mają na celu
kształtowanie wrażliwości estetycznej,
pobudzanie wyobraźni dziecka, a przede
wszystkim zwiększenia zasobu słownictwa
i wyrobienie w dzieciach nawyku czytania.
Zastosowane utwory mają również pomóc
dzieciom w oswajaniu lęków, rozwijaniu
empatii, a także odpowiedzialności za siebie
i innych, w oparciu o następujące teksty:

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl
Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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•
•
•
•

„Kaczka Dziwaczka” J. Brzechwy.
„Lokomotywa” J. Tuwima.
„Rzepka” J. Tuwima.
Cztery pory roku na podstawie baśni
„O dwunastu miesiącach” J. Porazińskiej.
• Czy każdy pies jest przyjacielem
człowieka? – na podstawie wiersza
„Bez paniki. Groźny pies” P. Gołucha.
Dla uczniów klas 1-2.
5.

Odczarowane
kodowanie –
kodujemy,
więcej wiemy

Zajęcia są wstępem do programowania
dla najmłodszych. Pozwalają oswoić
i polubić kodowanie. Podczas zajęć
wykorzystujemy matę do kodowania oraz
krążki kompetencji kluczowych, roboty DOC
i Mind Designer, a także wybrane aplikacje
na tablecie.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 1-3.
6.

Podróże
z bohaterami
bajek

Zajęcia mają na celu pobudzanie
i rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia
i aktywności uczniów, integrowanie grupy
poprzez stworzenie warunków
do wspólnych przeżyć, kształtowanie
umiejętności współpracy w grupie.
Spotkania polegają na oglądaniu filmów
animowanych dla dzieci, zadaniach
i zabawach wykorzystujących elementy
edukacji muzycznej, plastycznej,
przyrodniczej, polonistycznej
i matematycznej.
Przykładowe tematy:
• Magiczny świat liter i liczb na podstawie
bajki: „O Klaruni koronczarce i zimowych
wróżkach” Ewy Szelburg-Zarembiny.
• Przygody Kacpra, Jana i Piotrka na
podstawie bajki „Sobotnia Góra” Romana
Zmorskiego.
• Kozucha i Zazulka na podstawie bajki
„Kozucha Kłamczucha” Janiny
Porazińskiej.
• Zaczarowane pantofelki na podstawie
bajki "Zła córka" Narcyzy Żmichowskiej.
• Bartek, Kaczuszka oraz Wężowy Król
na podstawie bajki „O wężowej
wdzięczności” Marii Krüger.
• Krawiec Niteczka na podstawie bajki
„O tym, jak krawiec pan Niteczka został
królem” Kornela Makuszyńskiego.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel. 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl
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• Lodowa góra na podstawie bajki „Bajka
o królewnie Marysi, o czarnym łabędziu
i o lodowej górze” Kornela
Makuszyńskiego.
Dla uczniów klas 1-3.
7.

Poznajemy
bibliotekę
pedagogiczną

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów
do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki
pedagogicznej, zapoznanie z warsztatem
informacyjnym placówki oraz wykształcenie
umiejętności samodzielnego wyszukiwania
informacji i literatury na określony temat.
Uczestnicy zajęć poznają poszczególne
wydziały biblioteki.
Dla uczniów klas 1-3.

Katarzyna Herich, Anna
Krzempek, Barbara Michałek,
Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21, 46
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

8.

Poznajemy
zawody

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów
ze specyfiką pracy wybranych zawodów
(np. górnik, kucharz, weterynarz, nauczyciel,
policjant itd.). W trakcie zajęć uczniowie
dowiadują się czym jest praca, na czym
polega, do czego jest potrzebna i jakie płyną
z niej korzyści.

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 1-3.
9.

Magiczna moc
książek

Program obejmuje zajęcia warsztatowe
dotyczące wspomagania rozwoju małego
dziecka z elementami biblioterapii. Zajęcia
polegają na zabawach terapeutycznych
i integracyjnych, wzbogaconych dyskusjami
dotyczącymi danego zagadnienia.

Anna Krzempek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel. 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
wspolpraca@pbw.katowice.pl

Tematy spotkań:
• Akceptacja i tolerancja w grupie
rówieśniczej.
• Strach ma wielkie oczy – lęk przed
ciemnością.
• Kłamstwo ma krótkie nogi.
• Najlepszy przyjaciel.
• Obowiązki i przyjemności.
• Mały złośnik.
Dla uczniów klas 1-2.
10.

Święta dawniej
i dziś…

Jeśli chcesz, aby twoi uczniowie dowiedzieli
się więcej na temat obrzędów, tradycji
oraz zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia
i Świąt Wielkanocnych, to te zajęcia są
właśnie dla Ciebie!

Katarzyna Lis, Joanna Zganiacz
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 23,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 1-3.
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11.

W starym kinie

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów
z: historią kina, rodzajami gatunków
filmowych, procesem powstania filmu.
Dla uczniów klas 2-4.

Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów), tel.:
32 258 38 38 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

12.

Zajęcia
integracyjne
z chustą
animacyjną

Zajęcia z elementami pedagogiki zabawy.
Inspirujące pomysły na integrację grupy
z wykorzystaniem barwnej chusty
animacyjnej.
Dla uczniów klas 1-6.

Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

13.

Zimowe
opowieści

Zajęcia organizowane w trakcie szkolnych
ferii zimowych, mające na celu zapewnienie
atrakcyjnej i bezpiecznej formy spędzania
wolnego czasu, z wykorzystaniem
wybranych tekstów literackich.

Iwona Kośny
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 22,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 1-3.
14.

Z książką
na majówkę

Zajęcia biblioteczne rozbudzające
zainteresowania literaturą dziecięcą
poprzez gry i zabawy z tekstem.
Organizowane w ramach obchodów
Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).

Iwona Kośny
(Czytelnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 22,
e-mail:
czytelnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 1-3.

b) Klasy 4-8
Lp.
1.

Tytuł
Bądź zdrów!
Chroń naturę,
ćwicz ciało
i umysł!

Opis
Celem zajęć jest propagowanie zdrowego
stylu życia oraz aktywności fizycznej. Zajęcia
prowadzone są metodami aktywizującymi.
Uczniowie na kartach pracy rozwiązują
zagadki. Część z zadań wymaga wykonania
prostych ćwiczeń fizycznych.

Prowadzący
Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek,
Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów), tel.:
32 258 38 38 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 6-8.
2.

Co najbardziej
lubimy
w wierszach
pana Tuwima?

Cykl lekcji na temat wierszy dla dzieci,
autorstwa Juliana Tuwima.
Tematy realizowane w ramach cyklu:
• Rozwijamy nasze ornitologiczne
zainteresowania – czytamy „Ptasie radio”
J. Tuwima.

Katarzyna Herich
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21,
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

• Jak napisać list? – lekcja
z wykorzystaniem wiersza „O Grzesiu
kłamczuchu i jego cioci” J. Tuwima.
Dla uczniów klas 4-5.
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Oferta bezpłatnych zajęć na rok szkolny 2022/2023

3.

Ekonomia
w pigułce

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom
podstawowych pojęć z zakresu ekonomii,
jak np. budżet państwa, podatki, pieniądz,
inflacja. Zajęcia prowadzone metodami
aktywizującymi. Uczniowie rozwiązują
zadania i łamigłówki przygotowane
na podstawie książki B. Janiszewskiego
„Ekonomia: to, o czym dorośli ci nie
mówią”.

Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek,
Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów), tel.:
32 258 38 38 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 7-8.
4.

Felix, Net i Nika
oraz tajemnica
bibliotecznego
kuferka

Głównym celem zajęć jest promocja
czytelnictwa i zachęcenie uczniów
do poznania książek z serii „Felix, Net i Nika”
Rafała Kosika. Podczas zajęć
wykorzystywana jest metoda pokoju
zagadek (escape room/escape box).
Uczniowie, rozwiązując łamigłówki i łamiąc
szyfry, ćwiczą umiejętność pracy w grupie
oraz poszukują informacji i porządkują je.

Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek,
Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów), tel.:
32 258 38 38 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 5-8.
5.

6.

„Gdzie głowa
rządzi,
tam człowiek
nie błądzi”.
Czy znasz
to słowo?

Warsztaty językowe w formie
indywidualnych ćwiczeń dla uczniów
(mini quizy, zagadki – cytaty z literatury).

Główne
problemy
współczesnego
świata

Zajęcia z edukacji globalnej będące
uzupełnieniem lub podsumowaniem lekcji
dotyczących problemów zglobalizowanego
świata. Mogą też stanowić element różnych
przedsięwzięć, np. Dzień Ziemi, Europejski
Tydzień Zrównoważonego Rozwoju i innych
inicjatyw edukacyjnych, a nawet ferii
zimowych. Przybliżają młodzieży – na
konkretnych przykładach z ostatnich lat –
zjawiska, z którymi zmaga się świat. Są to
m.in. zagrożenia dla środowiska, zmiany
klimatyczne, klęski elementarne, katastrofy
antropogeniczne, wodne, powietrzne,
lądowe i podziemne, handel ludźmi i
łamanie praw człowieka, terroryzm i
cyberterroryzm, zmiany demograficzne i ich
skutki, głód i ubóstwo, choroby
cywilizacyjne, epidemie wśród ludzi
i zwierząt, uzależnienia i cyberuzależnienia,
subkultury, nierówności edukacyjne.
Dla uczniów klas 6-8.

Dla uczniów klas 6-8.

Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21,
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl
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7.

Jak Cię słyszą,
czy słowa mają
znaczenie?

Treści zajęć skupiają się na polskim
słownictwie emocjonalnym. Omówienie
m.in. zdrobnień, zgrubień, wulgaryzmów,
eufemizmów, kolokwializmów. Celem zajęć
jest dostrzeżenie przez uczniów
stosowności używania odpowiednich słów
we właściwy sposób.

Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 8.
8.

"Mądrej głowie
dość dwie
słowie", czyli
frazeologia
dla każdego

Definicja pojęcia „frazeologia”, klasyfikacja.
Formy poprawne frazeologizmów – mini
test. Historyczne, kulturowe i obyczajowe
źródła pochodzenia dawnych związków
frazeologicznych. Ciekawostki, zagadki –
odgadywanie frazeologizmów po słowach
i obrazach.

Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 6-8.
9.

Myślę, więc
jestem

Adaptacja „Sposobu na Alcybiadesa”
Edmunda Niziurskiego. Zabawę uczniom
zapewni gra dydaktyczna z wykorzystaniem
znajomości lektury i nie tylko.
Dla uczniów klas 4-8.

10.

„Nie marszcz
czoła ani nosa”.
Czy dobre
maniery
są passé?

Zajęcia na temat grzeczności językowej
oraz zasad dobrego wychowania. Warsztaty
obejmują dwie jednostki lekcyjne. Pierwsza
zajmuje się warstwą leksykalną
oraz semantyczną języka polskiego. Druga
część obejmuje prezentację ogólnych zasad
dobrego wychowania.

Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 6.
11.

Poznajemy
bibliotekę
pedagogiczną

Celem zajęć jest przygotowanie uczniów
do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki
pedagogicznej, zapoznanie z warsztatem
informacyjnym placówki oraz wykształcenie
umiejętności samodzielnego wyszukiwania
informacji i literatury na określony temat.
Uczestnicy zajęć poznają poszczególne
wydziały biblioteki.
Dla uczniów klas 4-8.

Katarzyna Herich, Anna
Krzempek, Barbara Michałek,
Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21, 46
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

12.

Skąd się wzięły
słowa?

Zajęcia na temat początków mowy
oraz pochodzenia słów. Przegląd hipotez
na temat początków mowy, definiowanie
pojęć: „słowo”, „słowo a wyraz”, „język”.

Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 8.
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13.

Spotkanie
z przygodą
– Alfred
Szklarski

Uczniowie poznają sylwetkę pisarza
oraz uczestniczą w grze dydaktycznej
związanej z treścią lektury „Tomek w krainie
kangurów”.
Dla uczniów klas 5-6.

14.

Cykl zajęć o książkach Roalda Dahla:
Sprytne dzieci
i dziwni dorośli, • Zwiedzamy fabrykę pana Wonki
(„Charlie i fabryka czekolady”).
czyli dlaczego
• Jak rozpoznać czarownicę? („Wiedźmy”).
lubimy książki
• O tym, „dlaczego ludzki mózg jest lepszy
Roalda Dahla
od kawałka metalu” („Matylda”).
Głównymi celami spotkań są: promocja
i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży oraz
kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
Metody najczęściej wykorzystywane
w czasie zajęć, to: rozmowa, quiz wiedzy,
karty charakterystyki bohaterów,
rozsypanki wyrazowe.

Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów), tel.:
32 258 38 38 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl
Katarzyna Herich
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21,
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 4-6.
15.

16.

Starożytne
bóstwa,
dynastie
faraonów,
rytuały życia
codziennego,
czyli Egipt
sprzed 3000 lat

Zajęcia dotyczą początków kształtowania się
cywilizacji starożytnego Egiptu. Omówione
zostają dynastie faraonów, sylwetki kobiet
będących wtedy u władzy oraz zagadnienia
dotyczące kultury materialnej
i niematerialnej (wierzenia religijne,
piramidy, architektura, sztuka, pismo).

W
poszukiwaniu
bohatera –
mity greckie

Prezentacja Panteonu bogów greckich.
Tematyka mitologiczna w sztuce malarskiej
XVI i XIX wieku. Dla uczniów starszych
przegląd mitologicznych toposów
i archetypów. Dla młodszych – zagadki
z rekwizytami.

Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 6-8.
Małgorzata Ochlust
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 5-8.
17.

W świecie
musicalu

Zajęcia zakładają przekazanie uczniom
wiedzy o teatrze i filmie. Uczniowie
dowiadują się, jak powstaje spektakl
teatralny i film muzyczny. Poznają
działalność teatrów muzycznych
oraz rozwój musicalu jako gatunku.

Aleksandra Zielińska
(Wydział Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów), tel.:
32 258 38 38 wewn. 44, e-mail:
gromadzenie@pbw.katowice.pl

Dla uczniów klas 4-6.
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3) Szkoły ponadpodstawowe
Lp.

Tytuł

Opis

Prowadzący

1.

Główne problemy
współczesnego
świata

Zajęcia z edukacji globalnej będące
uzupełnieniem lub podsumowaniem
lekcji dotyczących problemów
zglobalizowanego świata. Mogą
też stanowić element różnych
przedsięwzięć, np. Dzień Ziemi,
Europejski Tydzień Zrównoważonego
Rozwoju i innych inicjatyw
edukacyjnych, a nawet ferii zimowych.
Mają formę bogato ilustrowanej
prezentacji multimedialnej. Przybliżają
młodzieży – na konkretnych
przykładach z ostatnich lat – zjawiska,
z którymi zmaga się świat. Są to m.in.
zagrożenia dla środowiska, zmiany
klimatyczne, klęski elementarne,
katastrofy antropogeniczne, wodne,
powietrzne, lądowe i podziemne,
handel ludźmi i łamanie praw
człowieka, terroryzm i cyberterroryzm,
zmiany demograficzne i ich skutki, głód
i ubóstwo, choroby cywilizacyjne,
epidemie wśród ludzi i zwierząt,
uzależnienia i cyberuzależnienia,
subkultury, nierówności edukacyjne.

Barbara Michałek
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21,
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

2.

Jak legalnie
korzystać
z materiałów
znalezionych
w sieci?

Zdjęcia, filmy, muzyka… Jak można
z nich korzystać za darmo,
bez naruszania praw ich twórców?
Czym jest domena publiczna
i dozwolony użytek osobisty?
Gdzie można znaleźć otwarte zasoby
edukacyjne? Jak działają licencje
Creative Commons? Odpowiedzi
na te (i inne) pytania poznają uczestnicy
proponowanych warsztatów.

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

3.

Jak uczyć
się szybko
i skutecznie?

Zajęcia warsztatowe, podczas których
uczniowie dowiedzą się, jak działa
ludzka pamięć i w jaki sposób można
ją wspomagać. Poznają także wybrane
mnemotechniki i przykłady ich
zastosowania.

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

4.

Poznajemy
bibliotekę

Celem zajęć jest przygotowanie
uczniów do korzystania ze zbiorów

Katarzyna Herich, Anna Krzempek,
Barbara Michałek, Anna Musiał
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5.

pedagogiczną

i usług biblioteki pedagogicznej,
zapoznanie z warsztatem
informacyjnym placówki oraz
wykształcenie umiejętności
samodzielnego wyszukiwania
informacji i literatury na określony
temat. Uczestnicy zajęć poznają
poszczególne wydziały biblioteki.

(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21, 46
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

Projekt „Tu puka
sztuka”

Zajęcia z zakresu historii sztuki mające
na celu kształtowanie oraz rozszerzanie
dyspozycji uczniów, zarówno w sferze
intelektualnej jak i emocjonalnej
(wyobraźnia, kreatywność,
spostrzeganie, uczucia, wrażliwość,
przeżycie estetyczne). Odbiorcy
zapoznają się z najbardziej znaczącymi
zjawiskami i postaciami w sztuce
w sposób przystępny, zrozumiały
i ciekawy.
Zakres tematyczny: sztuka powszechna
oraz polska (malarstwo, architektura,
fotografia).
Przykładowe tematy:

Katarzyna Czapla-Durska
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

• Sztuka przeciw szaleństwu.
Vincent van Gogh.
• Caravaggio, geniusz przeklęty.
• Szkoła Widzenia, czyli jak czytać
fotografię.
• W sztuce 1+1 może dać każdą liczbę
z wyjątkiem 2. Pablo Picasso –
twórczość.
• Pop-art. Andy Warhol.
• Sztuka prehistoryczna. Z wizytą
w jaskini Lascaux.
• Michał Anioł. Geniusz chmurny
i niełatwy.
• Salvador Dali. Między szaleństwem
a geniuszem.
6.

Trening
kreatywności

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się:
jak uruchomić kreatywność, jak uwolnić
wyobraźnię, jak usprawnić myślenie, jak
zwiększyć efektywność swojej pracy,
jak podejść do rozwiązywania różnych
problemów, jak zadbać o zmęczony
umysł.

Katarzyna Czapla-Durska
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl
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III. DLA NAUCZYCIELI I BIBLIOTEKARZY
A.

Otwarte kursy e-learningowe z zakresu technologii
informacyjno-komunikacyjnych

W roku szkolnym 2022/2023 dostęp do kursów e-learningowych będzie możliwy od 1 września 2022
roku do 30 czerwca 2023 roku. W kursach mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, którzy założą
konta na Platformie edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach (https://moodle.pbw.katowice.pl) oraz samodzielnie zapiszą się na wybrane tematy
szkoleń. Kursy mają formę samokształceniową. Czas, który należy przewidzieć na ich realizację,
wynosi od 2 do 3 godzin dydaktycznych (w zależności od wybranego tematu). Udział w każdym
szkoleniu jest potwierdzany zaświadczeniem, wysyłanym na adres mailowy uczestnika.

PROWADZĄCY: Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl
Lp.
1.

Tytuł
ABCya Paint – malujemy online

Opis
Serwis ABCya oferuje wiele bezpłatnych narzędzi
edukacyjnych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.
Jednym z nich jest prosta i intuicyjna w obsłudze aplikacja
do malowania, rysowania i kolorowania. Tworzeniu obrazka
w ABCya Paint (https://www.abcya.com/games/abcya_paint)
towarzyszą efekty dźwiękowe, które stanowią dodatkową
atrakcję dla małych artystów.
(2 godziny dydaktyczne)

2.

Blendspace – lekcje online

Blendspace (https://www.blendspace.com) – bezpłatna usługa
przeznaczona do gromadzenia i opisywania materiałów (linki,
wgrywane pliki) na dowolny temat, którą warto wykorzystać
do tworzenia wirtualnych lekcji. Do zebranych materiałów
można dołączać proste quizy sprawdzające zdobytą wiedzę.
W usłudze przewidziano zakładanie kont nauczycielskich
i uczniowskich.
(3 godziny dydaktyczne)

3.

Educandy – interaktywne quizy
dla najmłodszych

Educandy (https://www.educandy.com/) to bezpłatne
narzędzie internetowe do tworzenia interaktywnych ćwiczeń,
takich jak: krzyżówki, anagramy, testy, wykreślanki czy zadania
typu dobierz w pary. Opracowanie własnych materiałów
wymaga założenia konta. Rejestracja nie jest natomiast
wymagana od graczy – dostęp do ćwiczeń umożliwiają
specjalne kody i linki, które udostępnia autor materiałów.
(3 godziny dydaktyczne)
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4.

Fotoramio – obróbka zdjęć
online

Serwis Fotoramio (https://fotoram.io/pl) zawiera trzy
bezpłatne aplikacje internetowe do obróbki zdjęć – ich edycji
(Photo Editor), przekształcania w fotografie artystyczne
(Art Photo) oraz tworzenia kolaży (Photo Collage).
Jest dostępny w polskiej wersji językowej. Nie wymaga
logowania i rejestracji.
(3 godziny dydaktyczne)

5.

Jigsaw Planet – interaktywne
puzzle

Jigsaw Planet (https://www.jigsawplanet.com/?lang=pl)
to platforma internetowa do tworzenia i układania puzzli.
Podstawą układanek są fotografie, które użytkownicy
wgrywają na platformę. Usługa jest bezpłatna i dostępna
w polskiej wersji językowej.
(2 godziny dydaktyczne)

6.

Kodowanie z najmłodszymi.
Bezpłatne narzędzia
do tworzenia kart pracy

Uczestnicy szkolenia poznają generatory do tworzenia
zaszyfrowanych tekstów, kratownic z obrazkami i graficznych
dyktand, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.
Dowiedzą się również, gdzie poszukiwać bezpłatnych
poradników i gotowych pomysłów na lekcje z zakresu
kodowania.
(3 godziny dydaktyczne)

7.

Mentimeter – szybki sondaż

Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) to proste
i intuicyjne narzędzie do tworzenia różnego rodzaju
interaktywnych sondaży (ankiet, ewaluacji) oraz prostych
quizów. Można je wykorzystać podczas lekcji, rad
pedagogicznych i zebrań z rodzicami (zarówno tych zdalnych,
jak i stacjonarnych), ponieważ pozwala na zaangażowanie
ich uczestników oraz otrzymanie natychmiastowej informacji
zwrotnej na zadane pytania. Respondenci odpowiadają
na nie używając swoich komputerów lub smartfonów. Usługa
posiada plan darmowy. Tworzenie własnych ankiet i quizów
wymaga założenia konta.
(2 godziny dydaktyczne)

8.

My Storybook – tworzymy
elektroniczną książeczkę

My Storybook (https://www.mystorybook.com/) to prosta
aplikacja internetowa do tworzenia elektronicznych publikacji
w formie bajek dla dzieci. Praca w tym narzędziu polega
na dodawaniu do szablonu książeczki bohaterów, gotowych
teł i tekstów. Istnieje także możliwość "domalowania"
potrzebnych elementów oraz wgrywania własnych ilustracji.
Zapisanie pracy wymaga założenia bezpłatnego konta.
(3 godziny ddydydaktyczne)

9.

Padlet – tablica w sieci

Padlet (https://pl.padlet.com/) jest aplikacją do tworzenia
wirtualnych tablic. Można do nich dołączać linki i własne pliki,
gromadząc w ten sposób materiały na dowolny temat, np.
związane z konkretną lekcją. Usługa jest dostępna w polskiej
wersji językowej. Aby tworzyć tablice, należy założyć darmowe
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konto.
(3 godziny dydaktyczne)
10.

Photo Collage – upiększamy
zdjęcia

W Internecie znajdziemy wiele bezpłatnych narzędzi
umożliwiających łączenie zdjęć. Jednym z nich jest Photo
Collage (https://www.photocollage.com/) – aplikacja webowa
do tworzenia fotokolaży. Umożliwia ich opracowywanie
od podstaw lub korzystanie z gotowych szablonów. Zarówno
gotowe kolaże, jak i pliki robocze, można pobierać na swój
komputer.
(2 godziny dydaktyczne)

11.

Photo Editor – darmowa
obróbka zdjęć

Photo Editor (https://www.photoeditor.com/) to proste
i bezpłatne narzędzie webowe do podstawowej obróbki
fotografii oraz dodawania do nich różnych efektów wizualnych.
Korzystanie z tej usługi nie wymaga rejestracji.
(2 godziny dydaktyczne)

12.

Photo Filters – szybki sposób
na edycję zdjęć

Photo Filters (https://www.photofilters.com/) jest darmowym
i nie wymagającym rejestracji narzędziem webowym do edycji
zdjęć. Umożliwia dokonanie ich podstawowej obróbki
oraz nakładanie na fotografie różnorodnych filtrów i efektów
wizualnych.
(2 godziny dydaktyczne)

13.

Poster Maker – sposób na
profesjonalny plakat

Poster Maker (https://www.postermaker.com/) – bezpłatne
narzędzie internetowe do tworzenia profesjonalnie
wyglądających materiałów promocyjnych. Nie wymaga
rejestracji. Projekty można opracowywać od podstaw
lub korzystać z gotowych szablonów.
(3 godziny dydaktyczne)

14.

Quizizz – edukacja i zabawa

Quizizz (https://quizizz.com/) to proste i darmowe narzędzie
internetowe (dostępne w języku polskim) do tworzenia
interaktywnych testów z różnych dziedzin wiedzy, które
przybierają formę gry. Awatary, muzyka i śmieszne memy
sprawiają, że ich rozwiązywanie jest atrakcyjne dla uczniów.
Po zarejestrowaniu się w usłudze użytkownik otrzymuje także
dostęp do bogatej bazy gotowych quizów, które może
bezpłatnie udostępniać.
(3 godziny dydaktyczne)

15.

Toony Tool Classic – tworzymy
minikomiks

Toony Tool Classic (https://classic.toonytool.com/)
jest bezpłatną usługą webową do tworzenia memów
i minikomiksów na dowolny temat. Podstawą opracowanych
historyjek są zdjęcia, do których dodaje się teksty i komentarze
w chmurkach. Gotowe prace można pobrać ze strony,
wydrukować lub podzielić się nimi za pośrednictwem Sieci.
(2 godziny dydaktyczne)
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16.

Tricider – burza mózgów
i głosowanie online

Tricider (https://www.tricider.com/) to bezpłatne narzędzie,
które służy do zbierania pomysłów oraz wybierania tych
najlepszych w drodze głosowania. Jest proste i intuicyjne
w obsłudze. Nie wymaga rejestracji. Przyda się podczas
prowadzenia zdalnych dyskusji i burz mózgów.

17.

Voki – awatarowe szaleństwo

Voki (https://l-www.voki.com/) to narzędzie do tworzenia
animowanych postaci, przydatnych w ramach różnych
przedmiotów nauczania. Istnieje możliwość darmowego
korzystania z platformy oraz zapisywania udźwiękowionych
awatarów bezpośrednio w serwisie lub na bezpłatnym koncie.
(2 godziny dydaktyczne)

18.

Wakelet – wirtualne kolekcje

Wakelet (https://wakelet.com/) – bezpłatne narzędzie
do tworzenia cyfrowych kolekcji, które jest dostępne w polskiej
wersji językowej. Służy do zbierania materiałów sieciowych na
dowolne tematy oraz ich gromadzenia i udostępniania. Można
je wykorzystać do celów edukacyjnych oraz pracy projektowej
ze względu na możliwość tworzenia wspólnych zasobów.
(3 godziny dydaktyczne)

19.

Weebly – tworzymy stronę
internetową

Weebly (https://www.weebly.com/?lang=pl) to dostępny
w polskiej wersji językowej konstruktor stron internetowych,
który posiada plan darmowy. Zarejestrowany użytkownik
otrzymuje dostęp do wielu gotowych szablonów, które może
wykorzystać podczas tworzenia własnej witryny. Dla
użytkowników, którzy chcą udostępniać swoje strony
bezpłatnie, przewidziano darmową subdomenę – weebly.com.
(3 godziny dydaktyczne)

20.

Word Art – wyrazowe chmurki
na każdą okazję

Word Art (https://wordart.com/) jest bezpłatnym
generatorem chmur tagów, za pomocą którego można
opracować wyrazowe kompozycje do celów promocyjnych
i edukacyjnych. Umożliwia tworzenie wyrazowych grafik
w różnych kształtach, przeznaczonych do wydruku
lub udostępniania online. Nie wymaga logowania i rejestracji.
(2 godziny dydaktyczne)

21.

Wordwall – interaktywne quizy

Wordwall (https://wordwall.net/pl) to usługa webowa
do tworzenia różnych rodzajów quizów i ćwiczeń. W ramach
planu darmowego można korzystać z gotowych materiałów
dydaktycznych lub tworzyć własne (z limitem) na bazie
kilkunastu szablonów. Ich opracowanie wymaga założenia
konta. Strona usługi posiada polską wersję językową.
(3 godziny dydaktyczne)
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B.

Sieć współpracy i samokształcenia „Sieciowanie w szkole
i bibliotece”

W ramach działalności sieci w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowany cykl pięciu kursów
e-learningowych adresowanych do osób zainteresowanych wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Uczestnicy szkoleń poznają obsługę narzędzi
przydatnych w pracy pedagogicznej. Aby wziąć w nich udział, należy założyć konto na Platformie
edukacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach
(https://moodle.pbw.katowice.pl) oraz samodzielnie zapisać się poszczególne kursy
po uruchomieniu naboru uczestników. Dostęp do każdego z nich będzie możliwy przez dwa
miesiące. Czas przewidziany na realizację każdego ze szkoleń wynosi od 2 do 3 godzin
dydaktycznych (w zależności od wybranego tematu). Udział w każdym kursie będzie potwierdzany
odrębnym zaświadczeniem w formie elektronicznej.

PROWADZĄCY: Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl
Lp.
1.

Tytuł

Opis

Tworzymy własne TYPO

Tysiące liter wyciętych z manuskryptów, starodruków, wydawnictw
ciągłych, plakatów, ulotek… Dzięki darmowej aplikacji webowej
Polona Typo (http://typo.polona.pl/pl/) z łatwością przygotujemy
hasła, napisy, wiadomości i cytaty złożone ze znaków pobranych
z zasobów największej polskiej biblioteki cyfrowej. Korzystanie
ze strony nie wymaga logowania i rejestracji.
(2 godziny dydaktyczne)
Termin: wrzesień-październik 2022.

2.

EdPuzzle – lekcje wideo

Platforma EdPuzzle (https://edpuzzle.com/) służy do tworzenia
materiałów edukacyjnych, które powstają na bazie filmów
znajdujących się w bibliotece usługi oraz zasobów YouTube, Vimeo,
KhanAcademy czy National Geographic. Po wybraniu
odpowiedniego nagrania dodamy do niego notatki głosowe, pytania
otwarte i quizy. Z narzędzia można korzystać za darmo.
(3 godziny dydaktyczne)
Termin: listopad – grudzień 2022.

3.

BookCreator –
elektroniczne książeczki

BookCreator (https://bookcreator.com/) jest aplikacją do tworzenia
elektronicznych publikacji (książek, magazynów, czasopism),
adresowanych do dzieci i młodzieży. Można je przygotować na bazie
gotowych szablonów lub samodzielnie – od podstaw. Użytkownicy
korzystający z planu darmowego mogą opracować do 40 projektów.
(3 godziny dydaktyczne)
Termin: styczeń-luty 2023.
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4.

Quizlet – ćwiczenia
i materiały edukacyjne

Jak przygotować zestawy edukacyjne ułatwiające naukę? W tym
celu warto skorzystać z Quizleta (https://quizlet.com/pl) – usługi,
w której bezpłatnie opracujemy fiszki, ćwiczenia i karty obrazkowe
ułatwiające zapamiętanie nowych pojęć, definicji i słówek. Można
je tworzyć samodzielnie lub korzystać z gotowych materiałów.
Po zalogowaniu nauczyciel ma możliwość przeprowadzenia
interaktywnego teleturnieju, sprawdzającego wiedzę uczniów.
Platforma jest dostępna w polskiej wersji językowej.
(3 godziny dydaktyczne)
Termin: marzec-kwiecień 2023.

5.

Jak skracać linki w Bitly?

Długie adresy URL wyglądają nieestetycznie i zniechęcają
do otwierania stron internetowych. Trudno je przepisać i zmieścić
w materiałach promocyjnych. Do ich skracania służy Bitly
(https://bitly.com/) – jeden z najpopularniejszych skracaczy linków.
Można z niego korzystać za darmo i bez rejestracji.
(2 godziny dydaktyczne)
Termin: maj-czerwiec 2023.

C.

Szkolenia, warsztaty (stacjonarne lub online)

Nabór uczestników na poszczególne szkolenia będzie ogłaszany na stronie internetowej
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. Istnieje także możliwość
ich realizacji na zamówienie zainteresowanej szkoły lub placówki. Czas przewidziany na realizację
jednego tematu wynosi od 2 do 3 godzin dydaktycznych.
Lp.

Tytuł

Opis

Prowadzący

1.

Aplikacja MS
Teams –
doskonałe
narzędzie
współpracy

Aplikacja Microsoft Teams umożliwia
i znacznie ułatwia codzienną pracę
zespołu. Podczas zajęć zostaną
przedstawione podstawy pracy w aplikacji
oraz narzędzia, takie jak: czaty,
konwersacje, spotkania,
wideokonferencje, nawiązywanie
połączeń, współpraca między uczestnikami
w czasie przygotowywania dokumentów.

Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy
ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
icim@pbw.katowice.pl

2.

Aplikacje
i programy
do tworzenia
filmów wideo

Warsztaty dotyczące tworzenia filmów
w różnorodnych bezpłatnych aplikacjach.
Podczas szkolenia zostanie
zaprezentowana obsługa narzędzi
umożliwiających pracę nad tworzeniem
video i filmów instruktażowych.

Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy
ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
icim@pbw.katowice.pl

3.

CANVA –

Canva to doskonałe narzędzie

Anna Musiał
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tworzenie
atrakcyjnej
grafiki

internetowe, umożliwiające projektowanie
dowolnych materiałów graficznych,
które można wykorzystać na portalach
społecznościowych i stronach
internetowych. Podczas zajęć zostaną
zaprezentowane możliwości aplikacji
w oparciu o bezpłatny plan oraz
przedstawione korzyści, jakie umożliwia
Canva dla edukacji i Canva Pro.

(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy
ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
icim@pbw.katowice.pl

4.

Dużo, mnóstwo,
jak najwięcej!
O tym, co i jak
czytać dzieciom
w wieku
przedszkolnym

Spotkanie, w czasie którego omawiane
są praktyczne metody zachęcania dziecka
do czytania (czyli w jaki sposób
kształtować zamiłowania
i zainteresowania czytelnicze) oraz zalety
głośnego czytania dzieciom w wieku
przedszkolnym. Prowadząca przedstawia
liczne przykłady konkretnych tytułów,
które można wykorzystać podczas zajęć
czytelniczych. Po spotkaniu uczestnicy
otrzymują wykaz (listę) książek
proponowanych do głośnego czytania
i wskazówki, gdzie można je znaleźć.

Katarzyna Herich
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy
ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 21,
e-mail:
informacja@pbw.katowice.pl

5.

Jak
przygotować
edukacyjny
escape room
w Genially?

Genially (https://genial.ly/) jest platformą
służącą do tworzenia atrakcyjnych
materiałów edukacyjnych: quizów, gier,
prezentacji i wielu innych. Można z niej
korzystać za darmo. W ramach spotkania
zostaną omówione kolejne etapy
tworzenia escape roomu online.

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

6.

Jak
przygotować
stronę
internetową
w Weebly?

Weebly
(https://www.weebly.com/?lang=pl)
to dostępny w polskiej wersji językowej
kreator stron internetowych, który
posiada plan darmowy. Zarejestrowany
użytkownik otrzymuje dostęp do wielu
gotowych szablonów, które może
wykorzystać podczas tworzenia własnej
witryny. Uczestnicy szkolenia poznają
poszczególne etapy jej opracowywania
oraz publikacji i udostępniania
za pośrednictwem darmowej subdomeny
weebly.com.

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

7.

Jak stworzyć
interaktywny
quiz?

Podczas warsztatów zostanie
zaprezentowana obsługa wybranych
narzędzi webowych do tworzenia
interaktywnych quizów – LearningApps
(https://learningapps.org/) i Wordwall

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl
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(https://wordwall.net/pl). Uczestnicy
dowiedzą się, jak założyć w nich bezpłatne
konta oraz tworzyć i udostępniać uczniom
opracowane materiały.
8.

Możliwości
tworzenia
i obróbki wideo
w Canvie

Canva to doskonałe narzędzie
internetowe, umożliwiające tworzenie
filmów. Podczas szkolenia uczestnicy
poznają sposoby tworzenia i edytowania
video. Zaprezentowane zostaną
możliwości aplikacji, w tym nagrywania
krótkich filmów ze zdjęć i prezentacji
na media społecznościowe i strony
internetowe.

Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy
ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
icim@pbw.katowice.pl

9.

Obróbka zdjęć
online. Przegląd
bezpłatnych
aplikacji

Warsztaty dotyczące obróbki zdjęć
w prostych i bezpłatnych aplikacjach
webowych. Podczas szkolenia zostanie
zaprezentowana obsługa takich narzędzi,
jak: Fotoramio (https://fotoram.io/pl),
Photo Collage
(https://www.photocollage.com/), Photo
Filters (https://www.photofilters.com/)
czy Photo Editor
(https://www.photoeditor.com/).

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

10.

TIK w edukacji
najmłodszych

Szkolenie warsztatowe, podczas którego
zostaną zaprezentowane strony
z bezpłatnymi materiałami, przydatnymi
w pracy dydaktycznej z dziećmi.
Uczestnicy poznają aplikacje, dzięki
którym można opracowywać internetowe
rysunki, kolorowanki, minikomiksy,
animowane postacie, e-puzzle i quizy.

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

11.

Tworzenie
ankiet i testów
na platformie
Google Forms

Google Forms, czyli Formularze Google,
to jedna z aplikacji, które wchodzą w skład
bezpłatnego internetowego pakietu
Google Docs oferowanego przez Google.
Podczas zajęć zostaną zaprezentowane
możliwości platformy. Uczestnicy
dowiedzą się, jak tworzyć ankiety,
kwestionariusze, testy oraz szybko zbierać
odpowiedzi. Zajęcia podzielone są na 2
części – podstawowa i zaawansowana.

Anna Musiał
(Wydział Informacji, Promocji
i Współpracy
ze Środowiskiem),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 46,
e-mail:
icim@pbw.katowice.pl

12.

Wirtualne
tablice do
współpracy
online

Warsztaty dotyczące obsługi wybranych
narzędzi do tworzenia i udostępniania
wirtualnych kolekcji materiałów
dostępnych w sieci. Uczestnicy dowiedzą
się, jak założyć darmowe konta

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl
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oraz gromadzić i udostępniać zasoby
edukacyjne za pośrednictwem takich
platform, jak Padlet
(https://pl.padlet.com/), Blendspace
(https://www.blendspace.com)
czy Wakelet (https://wakelet.com/).

D.

Inne formy współpracy

KONTAKT: Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45, e-mail: promocja@pbw.katowice.pl

Lp.

Tytuł

Opis

1.

„Dialogi
Biblioteczne”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
wydaje czasopismo informacyjno-poradnikowe „Dialogi Biblioteczne”
adresowane do bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Zachęcamy do współtworzenia naszego półrocznika oraz nadsyłania
materiałów (sprawozdań z konferencji bibliotekarskich, scenariuszy
zajęć edukacyjnych związanych z bieżącymi rocznicami i obchodami,
artykułów metodycznych, dobrych praktyk). Wskazówki dla autorów
opublikowano na stronie:
https://pbw.katowice.pl/dialogi/dialogi_wskazowki_dla_autorow.pdf.

2.

Ekspozycje

Zachęcamy do współpracy związanej z prezentowaniem prac uczniów
na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy
w Katowicach. Tematyka i terminy wystaw – do uzgodnienia.
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IV. DLA STUDENTÓW, UCZESTNIKÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH
Lp.
1.

2.

Tytuł

Opis

Prowadzący

Biblioteka
pedagogiczna
we wsparciu rozwoju
dziecka

Cykl zajęć stacjonarnych
dla studentów kierunków
pedagogicznych:
• PBW w Katowicach jako
placówka systemu
wspomagania.
• Przegląd oferty bezpłatnych
kursów e-learningowych
na platformie Moodle PBW
w Katowicach
oraz wybranych aplikacji
przydatnych
w pracy pedagogicznej.
• Oferta edukacyjna biblioteki –
wybrane zajęcia wspierające
rozwój dziecka w wieku
przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
• Wspomaganie nauczycieli
oraz szkół i placówek przez
nauczycieli bibliotekarzy
Czytelni. Wybrane działania
dydaktyczne.
• Wybrane formy działalności
Wydziału Informacji, Promocji
i Współpracy ze Środowiskiem.
• Prezentacja zbiorów Czytelni
w aspekcie wsparcia pracy
dydaktyczno-wychowawczej
nauczycieli.
• Prezentacja zbiorów
Wypożyczalni
w aspekcie wsparcia pracy
dydaktyczno-wychowawczej
nauczycieli.

Nauczyciele bibliotekarze PBW
w Katowicach.

Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka
im. Józefa Lompy
w Katowicach jako
placówka systemu
wspomagania

Szkolenie w formie wykładowej
(stacjonarnej lub online), którego
celem jest zapoznanie uczestników
z bieżącą ofertą edukacyjną
biblioteki.

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

Kontakt w sprawie organizacji
zajęć:
Anita Góral
tel.: 32 258 38 38 wewn. 11,
e-mail:
wicedyrektor@pbw.katowice.pl
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3.

Przegląd oferty
bezpłatnych kursów elearningowych
na platformie Moodle
PBW w Katowicach
oraz wybranych
aplikacji przydatnych
w pracy pedagogicznej

V.
Lp.

Prezentacja kursów elearningowych Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa
Lompy w Katowicach, połączona
z przeglądem aplikacji webowych
omawianych w ramach szkoleń.
Spotkanie w formie wykładowej
(stacjonarnej lub online).

Anna Marcol
tel.: 32 258 38 38 wewn. 45,
e-mail:
promocja@pbw.katowice.pl

DLA SENIORÓW
Tytuł

Opis

Prowadzący

1.

Akademia Seniora

Cykl spotkań skierowanych
do seniorów. Głównym celem
zajęć jest wspieranie aktywności
społecznej seniorów oraz
poprawa jakości ich życia.

Anna Spanier
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

2.

Sztukowanie, czyli
historia sztuki dla
każdego

Zajęcia z zakresu historii sztuki
mające na celu kształtowanie
oraz rozszerzanie dyspozycji
słuchaczy, zarówno w sferze
intelektualnej jak i emocjonalnej
(wyobraźnia, kreatywność,
spostrzeganie, uczucia,
wrażliwość, przeżycie estetyczne).
Odbiorcy zapoznają się z
najbardziej znaczącymi
zjawiskami i postaciami w sztuce
w sposób przystępny, zrozumiały
i ciekawy.

Katarzyna Czapla-Durska
(Wypożyczalnia),
tel.: 32 258 38 38 wewn. 20,
e-mail:
wypozyczalnia@pbw.katowice.pl

Zakres tematyczny: sztuka
powszechna oraz polska
(malarstwo, architektura,
fotografia).
Przykładowe tematy:
• Sztuka przeciw szaleństwu.
Vincent van Gogh.
• Caravaggio, geniusz przeklęty.
• Geniusz chmurny i niełatwy.
Michał Anioł.
• Kobiety w złocie, Gustav Klimt.
• Ideał i zuchwałość. Albrecht
Dürer.
• Migotliwe światło.
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Impresjoniści.
• O kobietach w sztuce,
czyli dlaczego raz chude, a raz
nie.
• Nigdy nie malowałam snów.
Malowałam swoją
rzeczywistość. Twórczość Fridy
Kahlo.
• Nie tylko o Judaszu. Biblia
w malarstwie.
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Spodobała Ci się nasza oferta?
A to jeszcze nie wszystko, co chcemy Ci zaproponować!
Szukasz konkretnych materiałów dydaktycznych?
Propozycji zajęć na niezapowiedziane zastępstwo?
Scenariusza spotkania z okazji święta patrona szkoły?
Tematów na wieczorek literacki?
Szybkiego quizu sprawdzającego wiedzę?
A może „gotowca” na zajęcia z uczniami z Ukrainy?
Te materiały dydaktyczne i wiele innych znajdziesz na naszej stronie internetowej,
w zakładce OFERTA.
https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/
Przygotowaliśmy nieustannie aktualizowany, bogaty bank materiałów
o różnorodnej tematyce, przydatnych nauczycielom, studentom, uczniom
i każdemu, kto potrzebuje gotowych materiałów opracowanych
w rzetelny i interesujący sposób. A w nim:
• zestawienia bibliograficzne (przygotowane z naszych zbiorów, również
na temat patrona danego roku lub rocznicy wydarzenia),
• testy, quizy, konkursy i scenariusze lekcji,
• bazy materiałów z sieci, przygotowane na platformie Wakelet,
• prezentacje tematyczne, przygotowane na platformie Genially,
• wybory cytatów,
• materiały edukacyjne związane z upamiętnieniem wybitnych Polaków
i wyjątkowych rocznic,
• materiały i zajęcia dla dzieci i dorosłych z Ukrainy.
Wszystko to bezpłatnie, z możliwością korzystania,
udostępniania i wydruku!
A może jesteś nauczycielką/nauczycielem na ścieżce awansu?
Może chcesz podzielić swoim doświadczeniem lub potrzebujesz inspiracji?
Również w tym celu stworzyliśmy nasze czasopismo – „Dialogi Biblioteczne”!
Poczytaj o tym, jaką tematykę poruszamy w naszym elektronicznym czasopiśmie:
https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne
Nadal nie znalazłaś/nie znalazłeś tego, czego potrzebujesz?!
W takim razie napisz do nas, zadzwoń lub skontaktuj się z nami
przez media społecznościowe.
Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zapotrzebowanie
i przygotować zajęcia/szkolenie/materiały, których potrzebujesz!
Zapraszamy, jesteśmy dla Was!
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Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Lompy w Katowicach
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice
tel.: 32 258 38 38, 32 258 57 84
biblioteka@pbw.katowice.pl
https://pbw.katowice.pl
facebook.com/pbwkatowice
instagram.com/pbwkatowice
twitter.com/pbw_katowice
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