
                                                                          PROJEKT  

BIBLIOTEKA CZARODZIEJKA 

OFERTA ZAJĘĆ STACJONARNYCH/ZDALNYCH 2022-23 

 

CELE PROJEKTU: 

1. Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.  

2. Kształtowanie postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.  

3. Ukazywanie wartości rodziny, wspólnoty narodowej oraz bogactwa cywilizacyjnego Europy. 

4. Nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, w tym z problemami wynikającymi z sytuacji pandemicznej. 

5. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z tekstem literackim. 

              UCZESTNICY: uczniowie i nauczyciele placówek oświatowych powiatu wągrowieckiego 

              FORMY: zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK, warsztaty – praca zespołowa, formy pracy stacjonarnej i zdalnej 

              REALIZATORZY: nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu 

              Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji.  

              Prosimy o kontakt telefoniczny (672621263) lub mailowy: 

                           Aneta Andrzejewska a.andrzejewska@cdn.pila.pl  

                           Karola Glasner k.glasner@cdn.pila.pl  
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Dla szkół wszystkich etapów kształcenia 

 

Lp. Temat zajęć Prowadzący, 

kontakt 

 Zakres tematyczny 

Omawiana Wartość 

Uwagi 

1 Pedagogika zabawy w pracy z książką – 

konferencja w ramach prowadzonej „Sieci 

Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 

Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego”  

 

 

Karola Glasner Kreatywność 

Wiedza 

październik 2022 

2 Piramida książek – konferencja w ramach 

prowadzonej „Sieci Współpracy i 

Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy 

Powiatu Wągrowieckiego” 

 

 

Karola Glasner Kreatywność 

Wiedza 

kwiecień 2023 

3 Portrety poetów wągrowieckich węglem 

malowane – zajęcia czytelnicze 

 

 

Karola Glasner Piękno 

Kreatywność 

 

3.11.2022  

- godzina 10.00 

- dla szkół średnich 

4 Portrety poetów wągrowieckich węglem 

malowane – zajęcia czytelnicze 

 

 

Karola Glasner Piękno 

Kreatywność 

 

3.11.2022  

- godzina 11.00 

- dla szkół średnich 

5 Portrety poetów wągrowieckich węglem 

malowane – zajęcia czytelnicze 

 

 

Karola Glasner Piękno 

Kreatywność 

 

3.11.2022  

- godzina 12.00 

- dla szkół średnich 

6 Tajemnicza podróż do krainy teatru 

papierowego – cykl zajęć 

wykorzystujących teatr ilustracji kamishibai 

 

Karola Glasner Piękno 

Tolerancja  

Kreatywność 

około 10 zajęć 

7 Międzynarodowy Dzień Kropki – rozwijamy 

kreatywność – wystawa 

 

Karola Glasner Kreatywność 14.09.2022 

 

 



8 Muzeum w pudełku – udział w projekcie 

poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych.   

Koordynatorem projektu Muzeum w 

pudełku jest Muzeum Historii Żydów 

Polskich w Warszawie POLIN. Muzeum 

dostarcza do placówek oświatowych  

nowoczesne narzędzie edukacyjne – 

minikolekcję muzealną "w pudełku" aby w 

sposób atrakcyjny i aktywny uczyć o 

elementach kultury i historii polskich 

Żydów 

Karola Glasner Tolerancja 

Kreatywność 

Wiedza 

 

9 Projekt Krokus – udział w projekcie 

poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych.  

Koordynatorem Projektu Krokus jest  

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. 

W ramach Projektu Krokus uczniowie 

sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. 

Kwiaty zakwitają na początku wiosny. 

Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary 

Holokaustu 

Karola Glasner Tolerancja 

Wiedza 

stacjonarnie lub zdalnie 

10 Poszukiwania genealogiczne z 

wykorzystaniem zasobów internetowych 

oraz źródeł drukowanych – warsztaty dla 

nauczycieli i uczniów 

Aneta Andrzejewska Wiedza 

Samodzielność 

 

11 Narodowe Czytanie 2022 – udział w akcji Marzena Zawłocka 

Karola Glasner 

Wiedza 

Piękno 

 

12 Realizacja projektu edukacyjnego pt. 

„Stara klasa”. Przykładowe tematy zajęć: 

• Szkoła naszych dziadków i 

pradziadków 

• Kaligrafia – zapomniane wsparcie 

polskiej szkoły 

• Kaligrafia – sztuka pięknego 

pisania 

• Kaligrafia – to nie tylko piękne 

pisanie 

• Narodziny liter 

Aneta Andrzejewska 

Karola Glasner 

Kreatywność  

Wiedza 

 



 


