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                                                    Oferta zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023 

              Zajęcia edukacyjne skierowane do  dzieci w wieku przedszkolnym  

Lp.  
Temat 

 

Czas 

 

Adresat 

 

Prowadzący 
Miejsce zajęć  Priorytety 

    MEN / KO 

1. 
Ulubione wiersze naszych dziadków i rodziców                                      

Czytanie klasyki polskiej poezji dziecięcej wzbogacone prezentacjami  multimedialnymi 
oraz  ćwiczeniami w  aplikacji  Learning Apps. W sytuacji braku możliwości spotkania  w 
przedszkolu lub bibliotece  proponujemy realizację zajęć w formie online na platformie  Google  
Meet 

Julian Tuwim: „Lokomotywa”, „Rzepka”, „ Słoń Trąbalski ”                                         
Jan Brzechwa : „ Żuk”,   „ZOO”,   „Tańcowała igła z nitką”, „Ręce i nogi”,   „Staś 
Pytalski”,   „Pomidor”,        „Na straganie”,  „Leń”,  „Kwoka”,  „Katar”, „Kaczka-
Dziwaczka”, „Hipopotam” 

30 min 3-4 latki 

 
Barbara Knifka -PCRE biblioteka -

przedszkole -

online na    

platformie     

Google Meet   

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

2. 
 Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma  lasami… 

Opowieści na motywach  bajek i baśni   ilustrowane  prezentacjami multimedialnymi  i 
wzbogacone  ćwiczeniami w   aplikacji  Learning Apps. 

Charles Perrault : „Kot w butach”,  „Kopciuszek”,  „Czerwony Kapturek”,  „Wróżki”     Hans 
Christian Andersen :”Calineczka” ,  “Brzydkie Kaczątko,” Janina Porazińska : ”Szewczyk 
Dratewka”, Hanna Zdzitowiecka : “Naszyjnik z kropli rosy” (opowieść o pannie ”Chcę –to 
–mieć”  

W sytuacji braku możliwości spotkania  w przedszkolu lub bibliotece  proponujemy 
realizację zajęć w formie online na platformie Google Meet. 

30 min  3-4 latki 
 

Barbara Knifka -PCRE biblioteka -

przedszkole -online 

na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



3. 
 Opowieści o tym jak powinniśmy dbać o przyrodę i zwierzęta                                   

 na podstawie  opowiadań   Janiny Porazińskiej : ”Szewczyk Dratewka”, Barbary 
Gawryluk : „Dżok – legenda o psiej wierności” i  Zofii Staneckiej  “Pamięć Drobinek”                                                                    

 W sytuacji braku możliwości spotkania  w przedszkolu lub bibliotece  proponujemy 
realizację zajęć w formie online na platformie  Google  Meet 

30 min 4-6 latki 
 

Barbara Knifka -PCRE biblioteka -

przedszkole -online 

na   platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

4. 
Opowieści  znad Łyny czyli baśnie i legendy Warmii i Mazur                
Opowiadanie  baśni i legend  z naszego regionu  ilustrowane  prezentacjami 
multimedialnymi  i wzbogacone  ćwiczeniami w   aplikacji  Learning Apps. 

„Jezioro Dadaj” ,  „Jezioro Wielichowskie” ,  „Łyna” „Skamieniała dziewica” 
(Gustabalda),  „Jezioro Święte” 

W sytuacji braku możliwości spotkania  w przedszkolu lub bibliotece    proponujemy realizację 
zajęć w formie online na   na platformie   Google  Meet 

30 min  4-6 latki 
 

Barbara Knifka -PCRE biblioteka -

przedszkole -online 

na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

5. 
 Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma  lasami… 

Opowieści na motywach  bajek i baśni   ilustrowane  prezentacjami multimedialnymi  i 
wzbogacone  ćwiczeniami w   aplikacji  Learning Apps. 

Charles Perrault : „Kot w butach”,  „Kopciuszek”,  „Czerwony Kapturek”,  „Wróżki”     
Hans Christian Andersen :”Calineczka” ,  “Brzydkie Kaczątko”                                         
Janina Porazińska : ”Szewczyk Dratewka”                                                                
Hanna Zdzitowiecka : “Naszyjnik z kropli rosy” (opowieść o pannie ”Chcę –to –mieć”) 

W sytuacji braku możliwości spotkania  w przedszkolu lub bibliotece  proponujemy 
realizację zajęć w formie online na platformie Google Meet 

30 min  4-6 latki 
 

Barbara Knifka -PCRE biblioteka -

przedszkole -online 

na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

6. 
  Opowieści w teatrzyku Kamishibai na motywach baśni Wilhelma i Jacoba 

Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena .„Pani Zamieć”,  ” O rybaku i złotej rybce” 
,  ”Słowik”, „Brat i siostra”,  Królowa Pszczół”,  „O wilku i siedmiu koźlątkach”  

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem 
obrazkowym”. Bajki opowiadane w naszym teatrzyku są zilustrowane jedenastoma kolorowymi kartami (w 
formacie A 3) prezentującymi bohaterów i wydarzenia. Dodatkowo wszystkie historie mają interesującą 
scenografię i ciekawe efekty dźwiękowe. 

30 min  5 -6 latki 
 

Barbara Knifka -PCRE biblioteka    
Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



7. 
Zabawy z kodowaniem i programowaniem dla najmłodszych                                     
Zabawy i ćwiczenia uczące kodowania na macie do kodowania ,oraz na monitorze 
interaktywnym  z wykorzystaniem aplikacji sieciowych. 

                                                         

30 min  5 -6 latki 
 

Barbara Knifka -PCRE biblioteka lub 

przedszkole jeśli 

posiada monitor 

interaktywny 

 

Podnoszenie jakości 
kształcenia oraz dostępności i 
jakości wsparcia udzielanego 
dzieciom i uczniom w 
przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych i 
integracyjnych 

8. Legendy polskie :   „O Wawelskim Smoku” ,  „O Lechu ,Czechu i Rusie”,                   
Wars i Sawa”, ” Toruńskie pierniki”                                                                                                      
Opowieści ilustrowane  prezentacjami multimedialnymi  i wzbogacone  ćwiczeniami w 

aplikacji  Learning Apps. W sytuacji braku możliwości spotkania  w przedszkolu lub 
bibliotece proponujemy realizację zajęć w formie online na   na platformie   Google  
Meet 

 

30 min  5 -6 latki 
 

Barbara Knifka 
 

-PCRE biblioteka -

przedszkole  -online 

na   platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

9.                     Opowieści o tym jak okazujemy uczucia na motywach bajki   
 Tiny Oziewicz i Aleksandry Zając „ Co robią uczucia? ” 

Opowieści ilustrowane  prezentacjami multimedialnymi  i wzbogacone  ćwiczeniami w 

aplikacji  Learning Apps .W sytuacji braku możliwości spotkania  w przedszkolu lub 
bibliotece proponujemy realizację zajęć w formie online na  platformie   Google  Meet  
 

30 min  5 -6 latki 
 

Barbara Knifka 
 

-PCRE biblioteka -

przedszkole  -online 

na   platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

10. Nowość 
Historia wojny i przyjaźni z perspektywy  pluszowego misia  

na podstawie bajki  
“Otto”.  Autobiografia pluszowego misia Tomiego Ungerera 

Opowieść  ilustrowana  prezentacjami multimedialnymi  i wzbogacona  ćwiczeniami w 
aplikacji  Learning Apps. W sytuacji braku możliwości spotkania  w przedszkolu lub 

bibliotece proponujemy realizację zajęć w formie online na   platformie   Google  Meet 

30 min  5 -6 latki 
 

Barbara Knifka 
 

-PCRE biblioteka -

przedszkole  -

online na    

platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

11. 
 
 
 
 

 
“Bajki o wielkich wyzwaniach” w Bibliotece Pedagogicznej 

Czytanie bajki  terapeutycznej na temat : jak ważne jest przestrzeganie zasad                  
“O kaczorku Wiktorku i nieznośnym korku”  ze zbiorku                                                      

Ewy Stadtmüller “ Zwierz się zwierza” T. 2 “Bajki o wielkich wyzwaniach”  
Tomik zawiera 12 historii o zachowaniach w trudnych sytuacjach :  tj. okazywanie 

empatii, przechwalanie się czy radzenie sobie z bałaganem. 
Zapoznanie z radami mądrej sowy pomoże właściwie odczytać ukryte znaczenie    
w przygodach zwierzątek, a proponowane w książce zabawy przedszkolne, 
pozwolą dziecku utożsamić się   z bohaterem 

 

30 min 4-6 latki 

Grupy 

wychowawcze 

SOSW 

 
Agnieszka 
Małyszew 

PCRE, Biblioteka, 

 

sala 

konferencyjna 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno,  
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 
 
 



                                                                        Zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży  szkół podstawowych  

Lp.  
Temat 

 

Czas 

 

Adresat 

 

Prowadzący 
Miejsce zajęć  Priorytety 

    MEN / KO 

 
1. Opowieści  znad Łyny czyli baśnie i legendy Warmii i Mazur                

Opowiadanie  baśni i legend  z naszego regionu  ilustrowane  prezentacjami 
multimedialnymi  i wzbogacone  ćwiczeniami w   aplikacji  Learning Apps. „Jezioro 
Dadaj” ,  „Jezioro Wielichowskie” ,  „Łyna” „Skamieniała dziewica” 
(Gustabalda),  „Jezioro Święte” 

W sytuacji braku możliwości spotkania  w szkole  lub bibliotece    proponujemy 
realizację zajęć w formie online na   platformie   Google  Meet 

 
45 min 

 
lub 

30 min 
online 

Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

 

 
Barbara 
Knifka 

-PCRE biblioteka ---- 

szkoła            

-online na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

2. 
 Opowieści o tym jak powinniśmy dbać o przyrodę i zwierzęta       na 

podstawie  opowiadań   Janiny Porazińskiej : ”Szewczyk Dratewka”, Barbary Gawryluk : 
„Dżok – legenda o psiej wierności” i   Zofii Staneckiej  “Pamięć Drobinek”                                                                                                         
W sytuacji braku możliwości spotkania  w szkole lub bibliotece  proponujemy 
realizację zajęć w formie online na platformie   Google  Meet 

 
45 min 

 
lub 

30 min 
online 

Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

 

 
Barbara 
Knifka 

-PCRE biblioteka 

 -szkoła            

-online na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

3. Legendy polskie :   „O Wawelskim Smoku” ,  „O Lechu ,Czechu i Rusie”,                    
„ Wars i Sawa”, ” Toruńskie pierniki”                                                                                                      
Opowieści ilustrowane  prezentacjami multimedialnymi  i wzbogacone  ćwiczeniami w 

aplikacji  Learning Apps. W sytuacji braku możliwości spotkania  w szkole  lub 
bibliotece proponujemy realizację zajęć w formie online na   platformie   Google Meet 

45 min 
 

lub 
30 min 
online 

Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

 

 
Barbara 
Knifka 

-PCRE biblioteka -szkoła            

-online na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

4.  
Opowieści o tym jak okazujemy uczucia na motywach bajki  i  Tiny Oziewicz i 

Aleksandry Zając „ Co robią uczucia? ” 
Opowieści ilustrowane  prezentacjami multimedialnymi  i wzbogacone  ćwiczeniami w 

aplikacji  Learning Apps. W sytuacji braku możliwości spotkania  w szkole lub 
bibliotece proponujemy realizację zajęć w formie online na   platformie  Google Meet  

 
45 min 

 
lub 

30 min 
online 

Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

 

 
Barbara 
Knifka 

-PCRE biblioteka  

-szkoła           

 -online na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



5. Nowość !!! 
Historia wojny i przyjaźni z perspektywy  pluszowego misia  

na podstawie bajki  
“Otto”.  Autobiografia pluszowego misia Tomiego Ungerera 

Opowieść  ilustrowana  prezentacjami multimedialnymi  i wzbogacona  ćwiczeniami w 

aplikacji  Learning Apps. W sytuacji braku możliwości spotkania  w szkole  lub 
bibliotece proponujemy realizację zajęć w formie online na   platformie   Google  Meet  

 

 
45 min 

 
lub 

30 min 
online 

Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

 

 
Barbara 
Knifka 

-PCRE biblioteka -szkoła           

-online na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

6. 
Opowieści w teatrzyku Kamishibai na motywach baśni Wilhelma i Jacoba 

Grimmów oraz Hansa Christiana Andersena .„Pani Zamieć”,  ” O rybaku i złotej rybce” 
,  ”Słowik”, „Brat i siostra”,  Królowa Pszczół”,  „O wilku i siedmiu koźlątkach”   oraz 
Grzegorza Kasdepke "Mity dla dzieci' - Złoto i uszy króla Midasa,  Syzyf, nie plotkuj 

Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również 
„teatrem obrazkowym”. Bajki opowiadane w naszym teatrzyku są zilustrowane jedenastoma 
kolorowymi kartami (w formacie A 3) prezentującymi bohaterów i wydarzenia. Dodatkowo 
wszystkie historie mają interesującą scenografię i ciekawe efekty dźwiękowe .W sytuacji braku 
możliwości spotkania  w bibliotece  proponujemy realizację zajęć w formie online na platformie 
Google Meet. 

 
45 min 

 
lub 

30 min 
online 

    Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

 

 
Barbara 
Knifka 

-PCRE biblioteka         -

online na    platformie     

Google Meet  

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

7. 
Zabawy z kodowaniem i programowaniem dla najmłodszych                                     
Zabawy i ćwiczenia uczące kodowania na macie do kodowania ,oraz na 
monitorze interaktywnym  z wykorzystaniem aplikacji sieciowych. 
                                                         

 
45 min 

 
Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

 

 
Barbara 
Knifka 

 
PCRE-biblioteka 
lub szkoła jeśli posiada 
monitor interaktywny 

 

 

Podnoszenie jakości kształcenia 
oraz dostępności i jakości 
wsparcia udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i 
szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych 

8. 
                                              Polska - moja ojczyzna 

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia, quiz ze znajomości polskich symboli 
narodowych 

 
 45 min 

lub 
dłużej 

Klasy 0-III 

grupy 

wychowawcze 

Agnieszka 
Małyszew 

PCRE, sala 
konferencyjna 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 
Wychowanie patriotyczne 

9. 
                      Nie trzeba być idealnym, żeby siebie lubić 

Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości, wiary w siebie  wykorzystaniem tekstów i ćwiczeń 

z publikacji  Urszuli Młodnickiej i Agnieszki Waligóry “Jesteś ważny, Pinku! : książki o poczuciu 

własnej wartości dla dzieci  i dla rodziców  trochę też”. 

 45 min 
    Klasy    II-IV 

grupy 
wychowawcze,  

uczniowie SOSW 

Agnieszka 
Małyszew 

PCRE, Biblioteka, sala 
konferencyjna 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



10. 
Hobby sposobem na spędzenie wolnego czasu 

Na spotkaniach będziemy poznawać zainteresowania uczestników,                           
prosimy  o przyniesienie przykładów własnego hobby np. pocztówek,                      

jeśli ktoś je zbiera. Zaprezentujemy również literaturę dostępną  w Bibliotece,  
poszerzającą wiedzę na temat różnych pasji. 

Zajęcia mogą być połączone ze zwiedzaniem wystaw,  zorganizowanych w PCRE      w 
Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej  zaczynając  od : “ Ekspozycji obrazów                                        
Jolanty Albin i Elżbiety Kuźniewskiej,  nauczycielek   z malarską pasją”  czy   “Patrzy/my 
– Odkrywamy TPD  wystawy prezentującej powojenną historię koszar Ludendorffa,                        
(obecnie ulica Limanowskiego numery  9-15), które w roku 1947 przekształcono w  
Centralny Ośrodek Wychowawczo -Szkoleniowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. J. 
Korczaka w Bartoszycach. W miarę możliwości, na spotkania w PCRE będziemy zapraszać 
ludzi o ciekawych zainteresowaniach. 
 

 

 
Od 

45 min 
0-VIII 

grupy 
wychowawcze 

uczniowie 

SOSW 

 
 

Agnieszka 
Małyszew 

 
 
PCRE ,Biblioteka, 
sala 
konferencyjna  

 
Wychowanie zmierzające  
do osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

11. 
Biblioteka Pedagogiczna skarbnicą wiedzy dla dzieci i dorosłych 

Zapoznanie z organizacją placówki, zbiorami dla dzieci i młodzieży,  dostępnymi                      
w Powiatowej Bibliotece  Pedagogicznej  w Bartoszycach. 

Droga książki od autora do czytelnika, poznajemy zawody związane z książką                      
i biblioteką  - prezentacja multimedialna. Pokaz ciekawostek bibliotecznych : 
różnych form książki i przyborów pisarskich                                                                           
Zabawy ortograficzne i grafomotoryczne.  
 

 
 
 
 

Od 45 
min 

 

        0-VIII 

grupy 
wychowawcze 

SOSW 

 
 
 
 
 

Agnieszka 
Małyszew 

 
 
 
PCRE ,Biblioteka, 
sala 
konferencyjna 

 
Wychowanie zmierzające  
do osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 
Zapoznanie z różnymi 
zawodami 

 

 
 
12. 

Historia zapisana w muzyce. O “Pieśni Legionów Dąbrowskiego”. 

 Józef Wybicki - autor słów polskiego hymnu, Patronem Roku 2022 

- prezentacja multimedialna, quiz ze znajomości “Mazurka Dąbrowskiego”  

 
 

45 min 
 

IV-VIII 

grupy 
wychowawcze 

uczniowie 

SOSW 

 
 

Agnieszka 
Małyszew 

 
 
PCRE 
sala 
konferencyjna 
 Biblioteka 

 
Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



13. 
Poznajemy Ukrainę 

Prezentacja multimedialna - zapoznanie z symbolami narodowymi i tradycjami 
Ukraińców. Pokaz  literatury dla dzieci napisanej w języku ukraińskim, dostępnej 
w czytelni 

 
 
 
 

        45 
min 

      

   Klasy 0 -VIII 

grupy 

wychowawcze 

 
 

Agnieszka 
Małyszew 

 
 
PCRE  
sala 
konferencyjna 
Czytelnia 

Poodnoszenie jakości kształcenia 
oraz dostępności i jakości 
wsparcia udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i 
szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych 

14. 
 

Nowość !!! 
 Czy człowiek z niepełnosprawnością to ktoś zupełnie inny ?  

Cykl zajęć edukacyjnych w formie warsztatowej dla klasy IV-VIII szkół 
podstawowych . Proponuję dwa tematy  zajęć  do wyboru : 

-  „Osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby niesłyszące i słabosłyszące” czas 
realizacji 45 minut  

- „Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osoby z 
niepełnosprawnościami intelektualnymi” czas realizacji 45 minut 

Aby zaprezentować wszystkie materiały będzie potrzebny  projektor lub monitor z 
możliwością podłączenia laptopa  oraz dostęp do Internetu.  

 

 
2 X 45 

min  

 

Klasy IV -VIII 

grupy 

wychowawcze 

 
Barbara 
Knifka 

 
PCRE-biblioteka 
lub szkoła  

 
Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

15. 
 Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne- ćwiczenia oddechowe, trening 

autogenny, wizualizacja  

 
45 min 

 

Klasy IV -VIII 

grupy 

wychowawcze 

Barbara Knifka PCRE-biblioteka 
lub szkoła jeśli 
dysponuje salą 

Podnoszenie jakości kształcenia 
oraz dostępności i jakości 
wsparcia udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i 
szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych 

16. 
Poznajemy lepiej siebie i innych - zabawy i ćwiczenia budujące poczucie 

własnej wartości 

 
45 min 

 

Klasy IV -VIII 

grupy 

wychowawcze 

Barbara Knifka PCRE-biblioteka 
lub szkoła 
 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



17. 
Nowość !!! Co robisz z pomysłem? - czyli jak rozwijać siebie i swój świat 

Ćwiczenia i zabawy  rozwijające myślenie twórcze z wykorzystaniem bestsellerowej 

opowieści “Co robisz z pomysłem ?’Kobiego Yamady i Mae Besom. Aby zaprezentować 

wszystkie materiały będzie potrzebny  projektor lub monitor z możliwością podłączenia 

laptopa oraz dostęp do Internetu . 

 
45 min 

 

Klasy IV -VIII 

grupy 

wychowawcze 

Barbara 
Knifka 

PCRE-biblioteka 
lub szkoła 
 

Podnoszenie jakości 
kształcenia oraz dostępności 
i jakości wsparcia 
udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i 
szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych 

 

                Zajęcia edukacyjne skierowane do młodzieży  szkół ponadpodstawowych  

Lp.  
Temat 

 

Czas 

 

Adresat 

 

Prowadzący 
Miejsce zajęć  Priorytety 

    MEN / KO 

1. Czy stres pomaga czy może przeszkadza w nauce                                    
 Podstawowe informacje na temat zjawiska  stresu  oraz metod przezwyciężenia jego 

negatywnych skutków .        
 W sytuacji braku możliwości spotkania  w szkole lub bibliotece  proponujemy realizację 
zajęć w formie online na platformie   Google  Meet 
 

 
45 min 

lub 
30 min 
online 

 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
 

Barbara 
Knifka 

PCRE-biblioteka 
-  szkoła 
- online na    
platformie     
Google Meet  
 
 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

2. 

Wyluzuj człowieku – zajęcia relaksacyjne- ćwiczenia oddechowe, trening autogenny, 

wizualizacja 

45 min Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
Grupy wychowawcze 

Barbara 
Knifka 

PCRE-biblioteka 
lub szkoła 
jeśli dysponuje 
odpowiednią salą 

 

Podnoszenie jakości 
kształcenia oraz dostępności 
i jakości wsparcia 
udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i 
szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych 

3. 

Poznajemy lepiej siebie i innych - zabawy i ćwiczenia budujące poczucie własnej 

wartości 

45 min Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 

 

Barbara 
Knifka 

PCRE-biblioteka 
lub szkoła 

 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



4. 

Nowość !!! Co robisz z pomysłem? - czyli jak rozwijać siebie i swój świat 

Ćwiczenia i zabawy  rozwijające myślenie twórcze z wykorzystaniem bestsellerowej 

opowieści “Co robisz z pomysłem ?’Kobiego Yamady i Mae Besom. Aby zaprezentować 

wszystkie materiały będzie potrzebny  projektor lub monitor z możliwością podłączenia 

laptopa oraz dostęp do Internetu . 

 
45 min 

 

 
Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 

Barbara 
Knifka 

PCRE-biblioteka 
lub szkoła 
 

Podnoszenie jakości 
kształcenia oraz dostępności 
i jakości wsparcia 
udzielanego dzieciom i 
uczniom w przedszkolach i 
szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych 

5. 

Nowość !!! Czy człowiek z niepełnosprawnością to ktoś zupełnie inny ? -  

Cykl zajęć edukacyjnych w formie warsztatowej dla szkół ponadpodstawowych. Proponuję 
dwa tematy  zajęć  do wyboru : 

-  „Osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby niesłyszące i słabosłyszące” czas 
realizacji 45 minut  

- „Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osoby z niepełnosprawnościami 
intelektualnymi” czas realizacji 45 minut 

Aby zaprezentować wszystkie materiały będzie potrzebny  projektor lub monitor                                    
z możliwością podłączenia laptopa  oraz dostęp do Internetu.  

 
2 X 45 

min  

 
Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
 

 
Barbara 
Knifka 

 
PCRE-biblioteka 
lub szkoła 
 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

6. 

 

Biblioteka Pedagogiczna skarbnicą wiedzy nie tylko dla nauczycieli 

Zapoznanie z organizacją placówki. Prezentacja  przydatnych dla młodzieży, uczniów szkół 
ponadpodstawowych zbiorów  dostępnych w  PCRE w Bartoszycach Powiatowej Bibliotece  
Pedagogicznej. Posługiwanie się elektronicznym katalogiem znajdującym się na stronie PCRE 
w Bartoszycach. Ćwiczenia w wyszukiwaniu dostępnej w Bibliotece literatury, filmów, 
artykułów z czasopism.                                                                                                                               

 Zajęcia mogą być połączone ze zwiedzaniem wystaw,  zorganizowanych          Powiatowej 
Bibliotece Pedagogicznej  zaczynając     od : “ Ekspozycji obrazów Jolanty Albin i Elżbiety 
Kuźniewskiej, nauczycielek   z malarską pasją”      czy    “ Patrzy/my - Odkrywamy TPD “  

 

 
 
 

Od 45 
min 

             Uczniowie 

szkół 

ponadpodstawowych 

i  SOSW 

grupy wychowawcze  

   Agnieszka 
Małyszew 

Biblioteka, sala 
konferencyjna 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 



 
7.                                              Zamiast używki - pasja. 

Na spotkaniach będziemy poznawać zainteresowania uczestników.                          
Prosimy  o przyniesienie przykładów własnych pasji  np. ciekawe zdjęcia,                             

które zrobili czy przedmioty,  jeśli ktoś je kolekcjonuje.                                                 
Zaprezentujemy również literaturę dostępną  w Bibliotece,  poszerzającą wiedzę                 

na temat różnych pasji. 

 Zajęcia mogą być połączone ze zwiedzaniem wystaw,  zorganizowanych                      

w PCRE  w Bartoszycach Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej  zaczynając                                               

od : “ Ekspozycji obrazów Jolanty Albin i Elżbiety Kuźniewskiej,                  

nauczycielek   z malarską pasją”  czy  “ Patrzy/my - Odkrywamy TPD “                                               

Wystawa prezentująca powojenną historię koszar Ludendorffa,   (obecnie ulica 

Limanowskiego numery  9-15), które w roku 1947 przekształcono  w  Centralny 

Ośrodek Wychowawczo -Szkoleniowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  im. J. Korczaka 

w Bartoszycach. 

 

 
 
 

Od 45 
min 

 
 
 
Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, 
 
grupy wychowawcze, 
 uczniowie 
SOSW 

 
 
 

Agnieszka 
Małyszew 

 
 
 
PCRE - hol, 
 
sala 
konferencyjna, 
czytelnia Biblioteki 
 
 
PCRE, Biblioteka, 
sala  
konferencyjna 

 
 
 
 
Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

8. 

Historia zapisana w muzyce. O “Pieśni Legionów Dąbrowskiego”. 

 Józef Wybicki - autor słów polskiego hymnu, jednym z Patronów Roku 2022 

- prezentacja multimedialna, quiz  

 

Od 45 
min 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, 
 
grupy wychowawcze, 
 uczniowie 
SOSW 
 

Agnieszka  
Małyszew 

 Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

9. 

                   Mikołaj Kopernik - geniusz, który wstrzymał słońce  

2023 Rokiem Mikołaja Kopernika 

                                - prezentacja multimedialna, quiz 

Od 45 
min 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, 
 
grupy wychowawcze, 
 uczniowie 
SOSW 
 

Agnieszka 
Małyszew 

 Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na 
prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

      

             



                 Oferta  wsparcia skierowana do rodziców i dzieci  przez  Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną   w roku szkolnym  2022/ 2023 

                         Cyfrowe grafiki  prezentujące książki z zakresu pedagogiki, psychologii, wspomagania poprzez ćwiczenia, oraz prezentacje  literatury pięknej  

Lp.  
Temat 

 

Czas 

 

Adresat 

 

Osoba 
odpowiedzialna 

Miejsce  Priorytety 

    MEN / KO 

1.      Cykl grafik wykonanych  w aplikacji Genially pod tytułem  
  

“Dlaczego warto wiedzieć?” 
 

Każda grafika będzie prezentowała literaturę przybliżającą jedno z 
zagadnień o, które pytają rodzice np. ADHD, Zespół Aspergera ,Autyzm, 
problemy wychowawcze w rodzinie itp. Prezentowane książki 
zainteresowany rodzic będzie mógł wypożyczyć w PBP 

 
 

 
Rodzice oraz   

wszyscy 
zainteresowani 

 
B. Knifka 

 
grafiki będą 

zamieszczane na stronie 
i Facebooku PCRE 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

2.  Prezentacje opowieści  “Bajki bez barier” -  
zrealizowane  w aplikacji Genially  

 

 W każdej  z prezentacji  tekst bajki  będzie ukryty w ilustracjach a 
odnalezienie go  będzie wymagało spostrzegawczości oraz  umiejętności 
czytania wskazówek.   

 
 
 

 
Rodzice oraz  

wszyscy 
zainteresowani 

 
 

B. Knifka 
 
 
 
 

prezentacje 
będą zamieszczane na 

stronie i Facebooku 
PCRE 

 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

 

 

 

 

 

 



 

     Propozycja wystaw zaplanowanych przez  Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną   w roku szkolnym  2022/ 2023 

                                                           

Lp.  
Temat 

 

Czas 

 

Adresat 

 

Osoba 
odpowiedzial

na 

Miejsce 

zajęć 

Priorytety 

    MEN / KO 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patrzy/my - Odkrywamy TPD ? 

 
Wystawa prezentująca powojenną historię koszar Ludendorffa, (obecnie 
ulica Limanowskiego numery  9-15), które w roku 1947 przekształcono 
w  Centralny Ośrodek Wychowawczo -Szkoleniowy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci im. J. Korczaka w Bartoszycach. 
W ramach spotkania, oprócz  obejrzenia wystawy prezentującej losy 
dzieci i młodzieży tworzących  TPD w Bartoszycach , proponujemy  
ciekawe ćwiczenia nawiązujące do historii naszego miasta . 
Autorkami wystawy są : Barbara Knifka, Ewa Beata Pisarska - projekt 
graficzny i opracowanie  

Na zgłoszenia czekamy pod numerem telefonu 539 404 545 
 
Zaproszenie 
https://www.canva.com/design/DAFJlUyaYgg/lDAEm1ewfWcL91khDFu_FQ/
watch?utm_content=DAFJlUyaYgg&utm_campaign=designshare&utm_mediu
m=link&utm_source=publishsharelink  

 
  
 

wystawa 
stała    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.          

 
 

uczniowie  klas IV-VIII szkół 

podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
B.Knifka -  

 
Agnieszka 
Małyszew  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hol PCRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 

https://www.canva.com/design/DAFJlUyaYgg/lDAEm1ewfWcL91khDFu_FQ/watch?utm_content=DAFJlUyaYgg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFJlUyaYgg/lDAEm1ewfWcL91khDFu_FQ/watch?utm_content=DAFJlUyaYgg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFJlUyaYgg/lDAEm1ewfWcL91khDFu_FQ/watch?utm_content=DAFJlUyaYgg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


2. Wystawa obrazów Jolanty Albin i Elżbiety Kuźniewskiej, 
nauczycielek z malarską pasją. 

 
Zapraszamy do oglądania wystawy w czytelni Biblioteki, holu i sali 

konferencyjnej PCRE w Bartoszycach 
w godzinach pracy placówki. 

 
Ekspozycje możemy również zwiedzać przy okazji  

realizacji zajęć, podanych w ofercie PCRE w Bartoszycach Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej 

 

 

Od sierpnia 
2022 do 

końca 
grudnia 

Wszyscy zainteresowani Agnieszka 
Małyszew 

Hol PCRE 
Czytelnia , 

sala 
konferencyjn

a 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 
i 
 

3. “Książka nas łączy”:  dzieci z Ukrainy w polskich szkołach                                         
i bibliotekach. 

 
 Wystawka książek dla dzieci w języku ukraińskim, materiałów dotyczących 
nauczania i pomocy osobom z Ukrainy, które z powodu wojny  znalazły się w 
Polsce. 
 Zapraszamy do korzystania z  czytelni i wypożyczalni Powiatowej Biblioteki 
Pedagogicznej w Bartoszycach  wszystkich chętnych : nauczycieli,  dzieci  i 
dorosłych, a zwłaszcza  rodziców oczekujących              na  wizytę w PCRE   w 
Bartoszycach Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

  

Od lipca 2022 Wszyscy zainteresowani Agnieszka 
Małyszew 

Czytelnia Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 
 

4. 

Mikołaj Kopernik - geniusz, który wstrzymał słońce 

2023 Rokiem Mikołaja Kopernika 
 

Od 
15 stycznia 

2023 

Wszyscy zainteresowani Agnieszka 
Małyszew 

PCRE 
Biblioteka 

Wychowanie zmierzające do 
osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 
poprzez kształtowanie postaw 
ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji 
 

 

 


