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OFERTA ZPP POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTRÓDZIE 

W RAMACH WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM  2020/2021 

 

I. Doskonalenie nauczycieli szkół powiatu ostródzkiego : 

a) Wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną:  

 udzielanie konsultacji on-line i telefonicznych dla nauczycieli bibliotekarzy: środa 8.00–15.00 ( tel. 89 646 25 81 ; e-mail: 
wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl ); 

 sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu ostródzkiego – dzielenie się doświadczeniami, informacjami o 
szkoleniach i przydatnymi materiałami w pracy bibliotekarzy; udostępnianie on-line wykazów fachowej literatury : 

 

DZIAŁANIE FORMA JAK SKORZYSTAĆ 

Sieć nauczycieli 
bibliotekarzy 
szkolnych 

- Zapraszamy do przyłączenia się do 
naszej grupy na platformie google. 
Wymieniamy się tutaj doświadczeniami, 
przydatnymi informacjami i linkami. 

- Oferujemy również zdalne konsultacje 
z zakresu bibliotekoznawstwa.  

Sieć prowadzi Ewa Pawłowska z 
Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie 
(tel. 89 646 25 81) 

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy 
szkolnych z pow. ostródzkiego, dołączcie 
do nas: 

bibliotekarze.siec@gmail.com. 

 

 

Konsultacje biblioteczne: 

wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl  

 

b)  Przeglądy i prezentacje literatury na stronie internetowej Biblioteki.  

c) Sporządzanie i udostępnianie tematycznych zestawień bibliograficznych na stronie internetowej Biblioteki. 

d) Narzędzia i aplikacje internetowe przydatne w pracy nauczyciela 

mailto:wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl
mailto:bibliotekarze.siec@gmail.com
mailto:wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl
https://poradnia.ostroda.pl/wp-content/uploads/Narzedzia-i-aplikacje-internetowe-przydatne-w-pracy-nauczyciela.pdf


 2 

II. Zajęcia edukacyjne: 

a. Prowadzimy zajęcia zapoznające z ostródzką biblioteką pedagogiczną dla wszystkich poziomów kształcenia (od 
przedszkola do szkół ponadpodstawowych).  

b. Oferujemy zajęcia prowadzone na tematy wskazane przez nauczycieli bibliotekarzy szkół.  

c. Zajęcia edukacyjne proponowane przez bibliotekę są bezpłatne. 

d. Udział w zajęciach należy zgłosić minimum tydzień przed planowanym terminem, tel.89-646-25-81 , e-mail: 
wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl .   

 

 

L.p Temat zajęć Czas Adresat Prowadzący Miejsce zajęć Uwagi  

 

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI 

 

 

1  

Przedszkolaki w bibliotece pedagogicznej 

30 min 4-6 latki Wszyscy 

bibliotekarze 

biblioteka Zwiedzanie i  prezentacja biblioteki, 

wprowadzenie słownictwa związanego    

z biblioteką. 

 

2  

Moja rodzina 
 

60 min 4-6 latki E. Tańska 

 

do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne na 

podstawie wiersza B.Formy 

 

3  

Warzywa 

60 min. 

 

 

4-6 latki E. Tańska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne, pogadanka 

na temat  zdrowego odżywiania na 

podstawie wiersza Juliana Tuwima 

 

4  

Zwierzęta małe i duże 

60-90 min. 4-6 latki E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne  

na podstawie wybranych wierszy              

o zwierzętach (J. Tuwim, W. Chotomska,  

J. Brzechwa) 

 

5  

Brzechwa i sztuka origami 

60-90 min. 5-6 latki E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne na pod-

stawie wiersza J. Brzechwy „Ryby, żaby 

i raki”; wykonanie pracy plastycznej  z 

wykorzystaniem techniki origami 

 

 

mailto:wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl
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ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO 
 

 

1  

Poznajemy bibliotekę pedagogiczną 

45 min. kl. I-VIII Wszyscy 

bibliotekarze 

biblioteka Zwiedzanie i  prezentacja biblioteki, 

wzbogacenie słownictwa związanego z 

biblioteką.  

 

 

2  

W poszukiwaniu skarbu  
 

45 min. kl. I-III E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literackie promujące 

czytelnictwo na podstawie książeczki 

Małgorzaty Strzałkowskiej „Skarb 

Arubaby” 

 

3  

Książka moim przyjacielem 

45 min. kl. I-III E. Tańska do uzgodnienia Prezentacja różnych książek, pogadanka 

o ulubionych książkach oraz zasadach 

ich poszanowania 

 

 

4  

W świecie bajek i baśni 
 

45-90 min. kl. I-III E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literackie (45 min.) : zabawy 

dydaktyczne sprawdzające znajomość 

bajek i baśni; opcjonalnie - zajęcia 

plastyczne (45 min.) : wykonanie prostej 

książeczki 

 

5 Podróże z książką - plakat promujący 

czytelnictwo 

90 min. kl. IV-VIII E. Tańska do uzgodnienia Pogadanka na temat ulubionych przez 

uczniów książek, omówienie plakatu 

jako formy plastycznej; wykonanie 

plakatów promujących czytelnictwo 

 

6 Mądrości płynące z legend polskich na 

podstawie utworu pt.” Legenda o 

Bazyliszku” 
 

45 min. kl. IV-VIII E. Tańska 

 

do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne, poznanie 

znaczenia legend  

 

7 Rola książki w życiu człowieka 45-90 min kl. VII-VIII E. Pawłowska biblioteka Zajęcia kształtujące kompetencje 

czytelnicze 
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ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OSTRÓDZKIEGO  

1  

Poznajemy bibliotekę pedagogiczną 

45 min. I-IV Wszyscy 

bibliotekarze 

biblioteka Zwiedzanie i  prezentacja biblioteki, 

przedstawienie zasad zapisu i 

korzystania z biblioteki; prezentacja 

strony www i katalogu on-line 

 

2 Wyszukiwanie informacji w katalogach   

on-line wybranych bibliotek 
 

45 min I-IV E. Pawłowska Szkoła (sala 

komputerowa) 

Zapoznanie ze stronami WWW i 

katalogami on-line lokalnych bibliotek, 

ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji 

 

 

3  

Rola książki w życiu człowieka 

 

45 min. I-IV E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia kształtujące kompetencje 

czytelnicze 

 

4  

Jak czytać efektywnie? 

45 min I-IV 

 

E. Tańska do uzgodnienia Zapoznanie uczniów z technikami 

efektywnego czytania, ćwiczenia 

 

     III.  Dla maturzystów: 

 konsultacje telefoniczne i on-line w zakresie m.in. korzystania z katalogu on-line Biblioteki; wyszukiwania literatury 
pomocnej w przygotowaniu się do matury; 

 prezentacja literatury na stronie Biblioteki; 

 Wykaz literatury pomocnej w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego 
 

IV.  Dla studentów i kształcących się nauczycieli : 

 Konsultacje telefoniczne i on-line dla studentów kierunków humanistycznych i pedagogicznych (tel. 89 646 25 81; 
wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl ) w zakresie : 
- warsztat informacyjny Biblioteki,  
- korzystanie z katalogu on-line Biblioteki; 
- zasady tworzenia przypisów i bibliografii w pracach dyplomowych; 
- pomoc w wyszukiwaniu literatury do prac dyplomowych. 

 
V. Dla rodziców:  

- prezentacja literatury poradnikowej z zakresu rozwoju i wychowania dziecka na stronie internetowej Biblioteki; 
-  „Znaczenie czytania w rozwoju dzieci i młodzieży” – prezentacja on-line. 

https://poradnia.ostroda.pl/wp-content/uploads/Wykaz-literatury-dla-maturzystow.pdf
mailto:wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl

