
 

 

 

 

 

 

 

 

CELE PROJEKTU: 

PROJEKT 

BIBLIOTEKA CZARODZIEJKA 

OFERTA ZAJĘĆ STACJONARNYCH/ZDALNYCH 2022-23 

 

1. Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa (punkty 1, 2, 3, i 9). 

2. Kształtowanie postaw szlachetności, dojrzałości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

3. Ukazywanie wartości rodziny i wspomaganie jej wychowawczej roli. 

4. Nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, pomoc w ochronie i wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

5. Zapoznanie uczniów z klasycznym kanonem estetycznym i etycznym będącym dziedzictwem cywilizacyjnym Europy. 

6. Budowanie postaw moralnych opartych o uniwersalne wartości takie jak dobro, piękno i prawda. 

7. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z tekstem literackim. 

UCZESTNICY: uczniowie i nauczyciele z przedszkoli i szkół powiatu pilskiego 

FORMY: zajęcia edukacyjne, zajęcia TIK, formy pracy stacjonarnej i zdalnej 

REALIZATORZY: nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Pile 

KOORDYNATORZY: Anna Krause a.krause@cdn.pila.pl 

Joanna Odor j.odor@cdn.pila.pl 

Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji. Prosimy o kontakt telefoniczny ( 67 213 11 27) lub mailowy z osobą prowadzącą zajęcia. 

mailto:a.krause@cdn.pila.pl
mailto:j.odor@cdn.pila.pl


 
 

• DLA PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ PODSTAWOWCH KLAS I-III 
 
 

 

Lp. Temat zajęć Prowadzący 
kontakt 

Zakres tematyczny 
Omawiana wartość 

Uwagi 

1 Jesień liścia Jasia Iwona Bukowska 
i.bukowska@cdn.pila.pl 

Oswajanie z pożegnaniami 
i śmiercią. 

Zajęcia stacjonarne 

2 Czytanie z sercem – cykl zajęć: 

• Co mieszka w naszych sercach 

 
 

• Wywiad z sercem – jak je 
uszczęśliwić 

 
Iwona Bukowska 

i.bukowska@cdn.pila.pl 

 
 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

Uświadomienie, jakie 
emocje towarzyszą 

człowiekowi 
w życiu. 

 
O serce należy dbać przez 
całe życie, nieważne czy 

jest się dzieckiem, 
nastolatkiem, rodzicem czy 

dziadkiem. To jest nasz 
obowiązek, a im wcześniej 

rozpoczniemy, tym 
większa szansa, żeby 

dłużej cieszyć się 
zdrowiem. 

Zajęcia 
stacjonarne/zdalne 

 
 

Możliwość wyboru 
jednego z tematów 

zajęć. 

3 Kiedy pojawia się złość - zajęcia z 
elementami bajkoterapii 

Iwona Bukowska 
i.bukowska@cdn.pila.pl 

Uświadomienie, czym jest 
złość i jak sobie z nią 

radzić. 

Zajęcia stacjonarne 
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4 Kłamstwo - zajęcia z elementami 
bajkoterapii 

Iwona Bukowska 
i.bukowska@cdn.pila.pl 

Nieetyczne aspekty 
kłamstwa. 

Zajęcia dla dzieci 3 – 5 
lat 

Zajęcia stacjonarne 

5 List do świata - zajęcia z elementami 
bajkoterapii 

Iwona Bukowska 
i.bukowska@cdn.pila.pl 

Zwrócenie uwagi na 
potrzeby dzieci. 

Zajęcia stacjonarne 

6 “Serce za serce, czyli co to znaczy 
kochać” 

Iwona Bukowska 
i.bukowska@cdn.pila.pl 

Różne aspekty miłości. Zajęcia przydatne np. 
w okolicach Dnia Matki. 

 
Zajęcia stacjonarne 

7 Mitologia Greków i Rzymian Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Zapoznanie z 

podstawowymi 

informacjami z zakresu 

mitologii i jej wpływu na 

kulturę europejską. 

Zajęcia dla klas I-III 
 

Zajęcia 
stacjonarne/zdalne 

8 Skąd takie powiedzenie? W jaki sposób 
frazeologia nawiązuje do dziedzictwa 
starożytności 

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Ukazanie bogactwa języka 

polskiego i jego powiązań 

z dziedzictwem 

starożytności. 

Zajęcia stacjonarne 

9 “Kto znalazł przyjaciela, ten znalazł 
skarb” 

Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

Znaczenie przyjaźni w 
życiu człowieka. 

Zajęcia stacjonarne 

10 Odpowiedzialność - moja supermoc! Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

Ukazanie wartości 
odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

Zajęcia stacjonarne 

mailto:i.bukowska@cdn.pila.pl
mailto:i.bukowska@cdn.pila.pl
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mailto:j.odor@cdn.pila.pl
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11 “Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

O tym jak ważny jest 
szacunek dla drugiego 

człowieka. 

Zajęcia 
stacjonarne/zdalne 

12 Warto być uczciwym! Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

Ukazanie negatywnych 
konsekwencji 
nieuczciwości. 

Zajęcia stacjonarne 

13 Pracowity jak mrówka Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

Znaczenie pracy i 
współpracy z innymi; 

negatywne skutki lenistwa. 

Zajęcia stacjonarne 

14. Skuteczne sposoby radzenia sobie ze 
stresem 

Joanna Stemler 
j.stemler@cdn.pila.pl 

Zajęcia z wykorzystaniem 
bajkoterapii i innych metod 

pokonywania stresu. 

Zajęcia edukacyjne dla 
grup przedszkolnych 

 
Zajęcia 

stacjonarne/zdalne 

15. Dobre maniery nie tylko przy stole Joanna Stemler 
j.stemler@cdn.pila.pl 

Zajęcia dotyczące nauki 
prawidłowego zachowania 
się w różnych sytuacjach. 

Zajęcia edukacyjne dla 
grup przedszkolnych 

 
Zajęcia stacjonarne 

16. Dzień Głośnego Czytania 29.09.2022 Dominika Łusiewicz 
d.lusiewicz@cdn.pila.pl 

Joanna Stemler 
j.stemler@cdn.pila.pl 

Zajęcia promujące 
czytelnictwo wśród dzieci. 

Współpraca z 
Publicznym 

Przedszkolem nr 17 i 
19 w Pile. 

 
Zajęcia stacjonarne 

17. Dobro i piękno według Sokratesa Dominika Łusiewicz 
d.lusiewicz@cdn.pila.pl 

Wartości wg starożytnych 

Greków. 

Klasy III 

mailto:a.krause@cdn.pila.pl
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    Zajęcia 

stacjonarne/zdalne 

18. Nasze dziedzictwo - mądrość pokoleń 
w sentencjach łacińskich 

Dominika Łusiewicz 
d.lusiewicz@cdn.pila.pl 

Przysłowia i sentencje jako 

wiedza ponadczasowa. 

Klasy I-III 

 
Zajęcia stacjonarne 

19. Poznajemy legendy polskie Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia wykorzystujące 
teatrzyk kamishibai. 

Zajęcia stacjonarne 

20. Piła - poznaj swoje miasto Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia przedstawiające 

rys historyczny miasta 

oraz zwracające uwagę na 

ciekawe zakątki Piły. 

Zajęcia stacjonarne 

21. Spotkanie z książką w bibliotece Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Poznanie zasad 
panujących w bibliotece. 

Zajęcia stacjonarne 

22. 

Akcja: Happening czytelniczy 

Lidia Bochan 
l.bochan@cdn.pila.pl 

Dominika Łusiewicz 
d.lusiewicz@cdn.pila.pl 

Akcja czytelnicza 
skierowana do mniejszych 

dzieci. Czytamy wraz z 
autorami książek, 

pracownikami księgarń. 

Happening 

zaplanowany 

w ustalonym dniu 

Tygodnia Bibliotek 

2023. 

 
Zajęcia stacjonarne 

23. Wielkanoc tuż-tuż Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zwyczaje świąteczne Zajęcia stacjonarne 

24. Wiosna w wierszach Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia o tematyce 
wiosennej na podstawie 
wierszy znanych poetów. 

Zajęcia 

stacjonarne/zdalne 

mailto:d.lusiewicz@cdn.pila.pl
mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl
mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl
mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl
mailto:l.bochan@cdn.pila.pl
mailto:d.lusiewicz@cdn.pila.pl
mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl
mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl


 

     

25. A my lubimy zimę Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia o tematyce 
zimowej. 

Zajęcia stacjonarne 

26. Zaczarowany świat bajek i baśni Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia czytelnicze z 
wykorzystaniem teatrzyku 

kamishibai. 

Zajęcia 

stacjonarne/zdalne 

27. Podróże kształcą Lidia Bochan 
l.bochan@cdn.pila.pl 

Zajęcia czytelnicze na 
podstawie teatrzyku 

kamishibai. 

Przedszkola, kl. I 

 
Zajęcia stacjonarne 

28. Legenda o powstaniu państwa 
polskiego 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Zajęcia czytelnicze z 
wykorzystaniem teatrzyku 

kamishibai. 

Zajęcia stacjonarne 

29. Mózg – jak to działa? - ciekawostki i 
zabawy 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Uświadomienie dzieciom, 
że zdolności mózgu 

można ćwiczyć tak samo, 
jak sport lub grę na 

instrumencie muzycznym. 
Dzieci dowiedzą się, jak 
jest zbudowany mózg, co 

na niego działa 
negatywnie. 

Zajęcia stacjonarne 

30. Nadeszła jesień. Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia o tematyce 
jesiennej 

Zajęcia stacjonarne 
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DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VIII 
 
 

 

Lp. Temat zajęć Prowadzący 
kontakt 

Zakres tematyczny 
Omawiana wartość 

Uwagi 

1 Powstanie styczniowe - klęska i 
chwała. 160 rocznica wydarzenia 

Krystyna Szyszko 
k.szyszko@cdn.pila.pl 

Przywódcy, bohaterzy, pieśni 
powstańcze, ciekawe książki. 

Zajęcia stacjonarne 

2 “Siedmiu wspaniałych” Iwona Bukowska 
i.bukowska@cdn.pila.pl 

Dręczenie i przemoc w szkole. Klasy IV – VI 
Zajęcia stacjonarne 

3 Mitologia Greków i Rzymian Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Zapoznanie z podstawowymi 

informacjami z zakresu 

mitologii i jej wpływu na kulturę 

europejską. 

Zajęcia 
stacjonarne/zdalne 

4 Historia dramatu i teatru Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Przedstawienie początków 
teatru i dramatu oraz 

podstawowych pojęć z nimi 
związanych. 

Zajęcia dla klas VI-VIII 

Zajęcia stacjonarne 

5 Skąd takie powiedzenie? W jaki 
sposób frazeologia nawiązuje do 
dziedzictwa starożytności 

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Ukazanie bogactwa języka 

polskiego i jego powiązań 

z dziedzictwem starożytności. 

Zajęcia stacjonarne 

6 Dialekty i gwary Polski – cykl zajęć: 

• Skąd się wzięły dialekty i gwary 
w języku? 

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Zapoznanie z bogactwem 
języka polskiego i historią 

polszczyzny, edukacja 
regionalna. 

Możliwość wyboru 
jednego 

z tematów zajęć 
lub uczestniczenia 

mailto:k.szyszko@cdn.pila.pl
mailto:i.bukowska@cdn.pila.pl
mailto:j.odor@cdn.pila.pl
mailto:j.odor@cdn.pila.pl
mailto:j.odor@cdn.pila.pl
mailto:j.odor@cdn.pila.pl


 

 • Szneka z glancem, czyli o 
dialekcie wielkopolskim i 
gwarze poznańskiej 

• O zaśpionyk rycerzak, czyli jak 
się mówi na Podhalu 

• Języki zawodowe i 
środowiskowe 

• Co nam dali sąsiedzi (i nie 
tylko), czyli o zapożyczeniach w 
języku polskim 

  w całym cyklu. 
 

Zajęcia stacjonarne 

7 Wartości i postawy w “Kamieniach na 
szaniec” Aleksandra Kamińskiego 

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Uwrażliwienie na wartości takie 
jak: prawda, dobro, przyjaźń, 
rodzina, honor, patriotyzm, 

moralność. 

Zajęcia dla klas VII- 

VIII 

 
Zajęcia stacjonarne 

8. “Antyk łączy epoki” - konkurs Joanna Stemler 
j.stemler@cdn.pila.pl 

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Edukacja klasyczna, 
dziedzictwo cywilizacyjne 

Europy. 

Konkurs dla klas VI- 
VIII 

 
stacjonarnie 

9. Czytanie z sercem – cykl zajęć: 
 

• Wywiad z sercem – jak je 
uszczęśliwić 

 

• Sercowe wariacje lapbookowe 
– konkurs 

 
 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

 
 
 

Barbara Moskal 

 
 

O serce należy dbać przez 
całe życie nieważne czy jest 
się dzieckiem, nastolatkiem, 
rodzicem czy dziadkiem. To 
jest nasz obowiązek, a im 

wcześniej rozpoczniemy, tym 
większa szansa, żeby dłużej 

cieszyć się zdrowiem. 

 
Zajęcia 

stacjonarne/zdalne 

 
 

Klasy IV-VI 
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 • Serce w rytmie Piły - gra 
miejska 

b.moskal@cdn.pila.pl 
Anna Krause 

a.krause@cdn.pila.pl 
Iwona Bukowska 

i.bukowska@cdn.pila.pl 

  
 

Klasy V-VI 

10. Wielkopolska mój region - miasta w 
baśniach Mariana Orłonia (cykl) 

Mirosława Michałek 
m.michalek@cdn.pila.pl 

Gniezno 
Gołańcz 

Szamotuły 

Klasy IV-VI 

 
Zajęcia 

stacjonarne/zdalne 

11. Escape room “Klucz do 
niepodległości” 

Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Zajęcia o tematyce 
historycznej, w atrakcyjnej 

formie pokoju zagadek. 

Klasy VI-VIII 

Zajęcia stacjonarne 

12. Historyczna Gra Miejska "Piła według 
Jaśka" 

Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Zajęcia w przestrzeni miejskiej, 
umożliwiające zapoznanie 
uczniów z historią miasta. 

Klasy VI – VIII 

Zajęcia stacjonarne 

13. Dobro i piękno według Sokratesa Dominika Łusiewicz 
d.lusiewicz@cdn.pila.pl 

Wartości w ujęciu filozofii, etyki 

wg Sokratesa. 

Klasy IV-VIII 

 
Zajęcia 

stacjonarne/zdalne 

14. Nasze dziedzictwo - mądrość pokoleń 
w sentencjach łacińskich 

Dominika Łusiewicz 
d.lusiewicz@cdn.pila.pl 

Przysłowia i sentencje jako 

wiedza ponadczasowa. 

Klasy IV-VIII 

 
Zajęcia stacjonarne 
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15. Odpowiedzialność Mirosława Michałek 
m.michalek@cdn.pila.pl 

Zajęcia na temat kształtowania 
świata wartości u dzieci. Co 

znaczy być odpowiedzialnym? 

Klasy V-VIII 

 
Zajęcia stacjonarne 

16. Mądre decyzje Mirosława Michałek 
m.michalek@cdn.pila.pl 

Zajęcia na temat decyzji, ich 
świadomego wyboru i 

konsekwencji. 

Klasy V-VIII 

 
Zajęcia stacjonarne 

17. Przebaczenie Mirosława Michałek 
m.michalek@cdn.pila.pl 

Zajęcia o przebaczeniu – 
kluczu do wewnętrznej 
wolności i szczęśliwej 

przyszłości. 

Klasy V-VIII 

Zajęcia stacjonarne 

18. Myśl pozytywnie Mirosława Michałek 
m.michalek@cdn.pila.pl 

Zajęcia na temat pozytywnego 

myślenia, które pomaga w 

osiągnięciu wyznaczonych 

celów. 

Klasy V-VIII 

Zajęcia stacjonarne 

19. “Listy z Afryki” - czyli rowerowa 
wyprawa Kazimierza Nowaka 

Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Ukazanie podróży i 
poznawania nowych kultur jako 

sposobu na życie. 
Zajęcia z wykorzystaniem 

teatrzyku kamishibai. 

Klasy V-VII 

Zajęcia stacjonarne 

20. Poznajemy legendy polskie Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia wykorzystujące 
teatrzyk kamishibai. 

Klasy IV-V 

 
Zajęcia stacjonarne 

21. Narodowe Czytanie 2022 L.Bochan, J. Stemler, 
D. Łusiewicz 

Nagranie do obejrzenia 
na YouTube Biblioteki 
Pedagogicznej w Pile. 

https://www.youtube.c 

om/watch?v=qhYM6X 

o9XBk 
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Klasy V-VIII 

22. Piła - poznaj swoje miasto Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Zajęcia przedstawiające rys 

historyczny miasta oraz 

zwracające uwagę na ciekawe 

zakątki Piły. 

Klasa IV 

Zajęcia stacjonarne 

23. Sztuka grecka w okresie klasycznym Lidia Bochan 
l.bochan@cdn.pila.pl 

Zapoznanie ze sztuką 

starożytnej Grecji w dobie jej 

największego rozwoju. 

Klasa V-VIII 

 
Zajęcia stacjonarne/ 

zdalne 

24. Piła w bajce ukazana – cykl spotkań 

• Gra interaktywna 

• Stworzenie kart narracyjnych do 
teatru kamishibai 

• Stworzenia gry planszowej 

• Stworzenie komiksu na temat 
historii Piły 

• Udział w historycznej grze 
miejskiej “Piła wg Jaśka” 

Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Zajęcia bazujące na 

wybranych utworach “Bajek o 

Pile” autorstwa Edyty Kin 

Klasa V-VI 

 
Każde zajęcia w 

ramach cyklu 

przewidziane są na 2 

godziny lekcyjne. 

 
Zajęcia stacjonarne 

25. Działaj EKOlogicznie – cykl 
warsztatów: 

1. Segregacja śmieci – zmieniaj 

odpady w złoto 

2. Oto segregacja – ma się tę 

wiedzę 

Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Barbara Moskal 
b.moskal@cdn.pila.pl 

Warsztaty o tematyce 

ekologicznej 

Klasa V-VI 

 
Każde zajęcia w 

ramach cyklu 

przewidziane są na 2 

godziny lekcyjne. 
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mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl
mailto:b.moskal@cdn.pila.pl
mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl
mailto:b.moskal@cdn.pila.pl


 

 3. Recykling w akcji – warsztaty 

(praca w grupach: tworzenie 

lapbooka lub gry planszowej) 

  Zajęcia stacjonarne 

 
 

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
 
 

 

Lp. Temat zajęć Prowadzący 
kontakt 

Zakres tematyczny 
Omawiana wartość 

Uwagi 

1 Powstanie styczniowe - klęska i 
chwała. 160 rocznica wydarzenia 

Krystyna Szyszko 
k.szyszko@cdn.pila.pl 

Przywódcy, bohaterzy, pieśni 
powstańcze ciekawe książki. 

Zajęcia stacjonarne 

2 Czy we współczesnym świecie 

potrzebne są autorytety? 

Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

Próba poszukiwania wzorów 
do naśladowania w dobie 

kryzysu wartości. 

Zajęcia z elementami 
biblioterapii. 

 
Zajęcia stacjonarne 

3 Sztuka na lekcjach Lidia Bochan 
l.bochan@cdn.pila.pl 

Zajęcia tematyczne z zakresu 
sztuki (od prehistorii po czasy 
współczesne) na podstawie 

zbiorów BP w Pile. 

Zajęcia przydatne na 
lekcjach j. polskiego, 

historii czy też 
plastyki. 

 

Zajęcia stacjonarne/ 
zdalne 

mailto:k.szyszko@cdn.pila.pl
mailto:a.krause@cdn.pila.pl
mailto:l.bochan@cdn.pila.pl


OFERTA DODATKOWA 
 
 

 

Lp. Temat zajęć Prowadzący 
kontakt 

Zakres tematyczny 
Omawiana Wartość 

Uwagi 

1 Opowieści od serca – cykl zajęć Krystyna Szyszko 
k.szyszko@cdn.pila.pl 

 Zajęcia dla seniorów 
w ramach projektu 

“Czytamy z sercem”. 
 

Zajęcia stacjonarne 

 

mailto:k.szyszko@cdn.pila.pl

