
- 1 - 

 

Jelenia Góra, 1 września 2013 r. 

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej  

na rok 2013/20141
 

Lp. Tematyka  Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt 

Szkoły podstawowe 

1. 
Jestem czytelnikiem biblioteki – 

poznajemy Książnicę Karkonoską 

Przedstawienie poszczególnych działów Książ-

nicy Karkonoskiej i zapoznanie z ich pracą. 

Omówienie zasad korzystania ze zbiorów bi-

bliotecznych. Prezentacja katalogu kompute-

rowego oraz Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfro-

wej. Zapoznanie z funkcjonowaniem osobiste-

go konta czytelniczego oraz sposobem korzy-

stania z niego przez Internet. 

Krystyna Spólnik  

lub pozostali pracownicy BDM. 
Biblioteka  

Dziecięco – Młodzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

e-mail: bdm@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

 
2. 

Moje ulubione czasopismo. Po-

znajemy czasopisma dziecięce 

Zapoznanie z różnymi rodzajami czasopism 

i układem ich treści. Przedstawienie aktualnej 

prenumeraty czasopism Biblioteki Dziecięco-

Młodzieżowej. 

Georgia Jośko 

lub pozostali pracownicy BDM. 

                                                           
1
 Pełna oferta dostępna na stronie: www.biblioteka.jelenia-gora.pl w zakładce „Edukacja” 

 

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/
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3. 

Czy jest taka książka w Bibliotec? 

– szukamy potrzebnej nam 

książki 

Zasady korzystania z katalogów (tradycyjnego 

i on-line), rola sygnatury w dotarciu do książki 

na półce. Układ kart w katalogu i układ książek 

na półkach. Pola do wyszukiwania w katalogu 

on-line. Wdrożenie do samodzielnego wyszu-

kiwania książek oraz korzystania ze zbiorów 

bibliotecznych. Danuta Pieczuro  

lub pozostali pracownicy BDM. 

Biblioteka  

Dziecięco – Młodzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

e-mail: bdm@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

  

  

4. 
Księgozbiór podręczny 

w bibliotece 

Omówienie encyklopedii i słowników z podzia-

łem na ogólne i specjalistyczne. Prezentacja 

Księgozbioru Podręcznego ze wskazaniem 

kompendiów wiedzy odpowiednich dla danej 

grupy wiekowej. Praktyczne wykorzystanie 

różnych źródeł do zdefiniowania pojęć 

– warsztaty. 

5. 

Bajką malowane czyli literackie 

spotkania ze sztuką: 

Jak książka i sztuki plastyczne 

dodają dzieciom skrzydeł 

Cykl czterech spotkań (wszystkie bądź do wy-

boru) z elementami biblioterapii i arteterapii: 

1. W stronę słońca – czyli o odkrywaniu 
radości życia 

2. Kwiat paproci – czyli o poszukiwaniu 
szczęścia 

3. Siła marzeń – czyli o tym, jak zostać 
królem 

4. „Garść radości, szczypta złości”– czyli 
o kolorach życia. 

Starannie dobrane teksty literackie są punktem 

wyjścia do rozpoczęcia dialogu o roli przekazu 

emocjonalnego, jego znaczeniu w życiu osobi-

Georgia Jośko 

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
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Lp. Tematyka  Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt 

stym dziecka i obszarach jego oddziaływania. 

Pojęcia trudne do sformułowania w komunika-

cji werbalnej znajdują swój wyraz poprzez dzia-

łania interdyscyplinarne z wykorzystaniem 

sztuk i technik plastycznych, koncentrując się 

na „małym człowieku” oraz jego wewnętrznym 

świecie doznań i przeżyć. 

W ramach cyklu dodatkowy temat dla kl. IV -VI: 

5. Literackie lustro, czyli przejrzyj się w 

baśni. Kim chciałabym/ chciałbym być? 

Poszukujemy w baśniach swojego „lu-

strzanego” odbicia. Próba wyrażenia 

siebie poprzez zastosowanie różnych 

form plastycznych. 

6. Ziemia Jeleniogórska 

Prelekcja ilustrowana zdjęciami i mapami 

o Kotlinie Jeleniogórskiej i otaczających ją gó-

rach. Na zakończenie krótki konkurs wiedzy 

z omawianych tematów. 

Barbara Różycka-Jaskólska 

Centrum Informacji Turystycznej 

i Kulturalnej 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 76 76 925 

e-mail: it@jeleniagora.pl 
7. Z przyrodą za pan brat 

Prelekcja na temat atrakcji przyrodniczych Zie-

mi Jeleniogórskiej (KPN, Parki Krajobrazowe, 

parki miejskie, rezerwaty przyrody itp.). Na 

zakończenie krótki konkurs wiedzy 

z omawianych tematów. 

mailto:it@jeleniagora.pl


- 4 - 
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8. Zabytki Jeleniej Góry 

Spacer po starym mieście zakończony prelekcją 

– prezentacją wszystkich najcenniejszych za-

bytków Jeleniej Góry i zgadywanką dla uczest-

ników. 

Barbara Różycka-Jaskólska  

 

Centrum Informacji Turystycznej 

i Kulturalnej 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 76 76 925 

e-mail: it@jeleniagora.pl 

9.  
Ścieżka przyrodniczo –

historyczna 

Spacer ścieżką przyrodniczą po Wzgórzu Ko-

ściuszki, historia powstania parku, szata roślin-

na, ptaki, ssaki i gady, przekrój geologiczny 

przez Sudety Zachodnie. 

10. U źródeł 

Spacer po Cieplicach, historia uzdrowiska, 

zwiedzanie zabytków i parków uzdrowisko-

wych. Zgadywanka dla uczestników. 

11.  Jestem czytelnikiem biblioteki 

Działy i regulamin biblioteki. Korzystanie ze 

swojego konta czytelniczego przez Internet. 

O czym można poczytać w bibliotece. Ogląda-

nie różnych wydawnictw książkowych. 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6  

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977 

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

Barbara Ziemlanowska 

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6  

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

 

mailto:it@jeleniagora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
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12. Moje ulubione czasopismo 
Różne rodzaje czasopism. Przedstawienie aktu-

alnej prenumeraty czasopism Filii nr 3. Pozna-

jemy czasopisma dziecięce. 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6  

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977 

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

13. Pierwsze spotkanie w bibliotece  

Prezentacja biblioteki i księgozbioru dla dzieci 

(w tym oferty lektur szkolnych). Omówienie 

zasad korzystania z biblioteki. Wspólne prze-

glądanie wybranych książek. 

Regina Firszt 

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 4 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 51 108  

e-mail: filia4@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

14.  Czytanie na dywanie 

Głośne czytanie dzieciom (fragmentów książek 

i wierszy na wybrany temat lub cykliczne czy-

tanie uzgodnionej z nauczycielem książki). Lek-

torem bywa bibliotekarz lub zaproszony aktor. 

Regina Firszt 

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 4 

15. 
Co to jest księgozbiór podręczny 

w bibliotece? 

Omówienie encyklopedii i słowników z podzia-

łem na ogólne i specjalistyczne i prezentacja 

tych odpowiednich dla danej grupy wiekowej. 

Praktyczna nauka korzystania z kompendiów – 

warsztaty. 

Regina Firszt 

lub 

Grażyna Bahrij 

mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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16. 
Jak samodzielnie korzystać ze 

zbiorów Książnicy Karkonoskiej? 

Struktura Książnicy Karkonoskiej, rozmieszcze-

nie poszczególnych działów w budynku głów-

nym, zasady korzystania (regulamin). Prezenta-

cja katalogu komputerowego i Jeleniogórskiej 

Biblioteki Cyfrowej. Spotkanie w Filii nr 4 bez 

konieczności grupowego wyjazdu do KK. 

Regina Firszt 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 51 108  

e-mail: filia4@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

17. Nasze codzienne historie 

Cykl comiesięcznych spotkań, kształtujących 

właściwe nawyki i zachowania akceptowane 

społecznie. Rozwijanie emocjonalności dzieci, 

kształtowanie postawy asertywnej, komunikacji 

werbalnej, kompetencji językowych. Forma 

zajęć: czytanie, zabawy, gry, pogadanki, warsz-

taty plastyczne. 

Wrzesień – „Szanuj zwierza swego jak kogoś 

ważnego” – czyli czego dzieci mogą się nauczyć 

od zwierząt 

Październik – „Dziel się z nami uczuciami” – 

czyli nie dam sobie dokuczać 

Listopad – „Myli się, kto sądzi, ze nie błądzi” – 

chwalipięta, samochwała 

Grudzień – „Kto przez cały rok pracuje, ten…” – 

opowieść o lenistwie 

Styczeń – „Ten jest taki a ten siaki” – domowe 

potwory są wśród nas 

Luty – „Zły dzień” – instrukcja obsługi złości 

Marzec – „Jem smaczniutko i ładniutko” – dzie-

Ewa Podgórna 

Filia nr 8 

ul. Sygietyńskiego 7 

tel. 75 76 72 448 

e-mail: filia8@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia8@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia8@biblioteka.jelenia-gora.pl
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ci, które jedzą śmieci 

Kwiecień – „Dobre obyczaje z przyrodą” – ach, 

jaki śliczny pejzaż okoliczny 

Maj – „Kulturalne mniam mniam” – z książkami 

za pan brat 

Maj – „Bon ton i przyjazna dłoń” – kultura na 

co dzień przenigdy nie bodzie 

Czerwiec – „To i owo na wesoło” – gramy i 

ruszamy się!  

18. 
Wyszukiwanie informacji 

w Internecie 

Korzystanie z wyszukiwarek internetowych, 

użycie zaawansowanych funkcji wyszukiwania, 

odpowiedni dobór słów kluczowych i formuło-

wanie zapytania, mechanizm funkcjonowania 

popularnych wyszukiwarek internetowych, 

pozycja stron w wynikach wyszukiwania. 

Tomasz Maleńczuk  

Joanna Broniarczyk 

Dział Informatyki  

i Digitalizacji Zbiorów 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 228 84 w. 326 

e-mail: informatyka@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl  

 

Opracowała:  

Danuta Pieczuro 

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa 

tel. 75 75-335-35 

e-mail: bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

http://biblioteka.jelenia-gora.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?action=composemessage&composetype=sendto&compose_caller=addrlistview&folder=INBOX&page=1&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&searchtype=&keyword=&message_id=%3C52034D25.9080200%40filharmonia.jgora.pl%3E&abookpage=2&abooklongpage=0&abooksort=fullname&abooksearchtype=&abookkeyword=&abookcollapse=1&abookfolder=ALL&sessionid=bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl*biblioteka.jelenia-gora.pl-session-0.67525797740473&to=%22Dzia%B3%20Informatyki%20i%20Digitalizacji%20Zbior%F3w%22%20%3Cinformatyka%40biblioteka.jelenia-gora.pl%3E
http://biblioteka.jelenia-gora.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?action=composemessage&composetype=sendto&compose_caller=addrlistview&folder=INBOX&page=1&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&searchtype=&keyword=&message_id=%3C52034D25.9080200%40filharmonia.jgora.pl%3E&abookpage=2&abooklongpage=0&abooksort=fullname&abooksearchtype=&abookkeyword=&abookcollapse=1&abookfolder=ALL&sessionid=bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl*biblioteka.jelenia-gora.pl-session-0.67525797740473&to=%22Dzia%B3%20Informatyki%20i%20Digitalizacji%20Zbior%F3w%22%20%3Cinformatyka%40biblioteka.jelenia-gora.pl%3E

