Wychodząc
naprzeciw
zapotrzebowaniu
środowiska
oświatowego,
nauczyciele Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. KEN Filia
w Janowie Lubelskim prowadzą zajęcia dla uczniów szkół powiatu
janowskiego. Lekcje biblioteczne odbywają się we wtorki, środy,
czwartki i piątki w godz.: 1000 - 1400. Wszystkich zainteresowanych
naszą propozycją prosimy o kontakt.
PROPOZYCJE TEMATÓW

Dla dzieci w wieku przedszkolnym:





Książka przyjacielem przedszkolaka
Spotkanie z Puchatkiem w Bibliotece Pedagogicznej
W krainie baśni
Tradycje i zwyczaje świąteczne

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej:








Brzechwa i Tuwim dzieciom
Budowa książki
Twórczość Jana Brzechwy
Twórczość Juliana Tuwima
Baśnie Hansa Christiana Andersena
Czy znasz te baśnie?
Tradycje i zwyczaje świąteczne

Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:














Dokumenty gromadzone w Bibliotece Pedagogicznej
Czym jest informacja?
Reklama jako forma komunikatu
Moje ulubione czasopismo
Biblioteczka domowa
Jak korzystać z katalogów bibliotecznych?
Historia Polski w obrazach Jana Matejki
Sztuka bizantyjska
Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla
Techniki malarskie
Budowa książki
Historia Janowa Lubelskiego
Tradycje i zwyczaje świąteczne

Dla uczniów gimnazjów:










Jak korzystać z encyklopedii i słowników? - zajęcia z
wykorzystaniem technik multimedialnych
Czasopismo źródłem wiedzy i informacji
My – jako grupa społeczna - zajęcia z elementami biblioterapii
Techniki efektywnego czytania
"Gazeta Janowska" i " Janowskie Korzenie" - czasopisma o tematyce
lokalnej
Techniki efektywnego uczenia się
Komunikacja międzyludzka
Historia Janowa Lubelskiego
Slang młodzieżowy

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:










Warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej
Jak gromadzić i porządkować literaturę do egzaminu maturalnego z
języka polskiego?
Bibliografia załącznikowa – zasady przygotowania
Uczucia - uczymy się je rozpoznawać i nazywać - zajęcia z
elementami biblioterapii
Reklama - sposoby oddziaływania na odbiorcę
Zasady tworzenia opisów bibliograficznych
Biblioteki cyfrowe
Czasopisma elektroniczne - źródłem informacji
Historia Janowa Lubelskiego

Dla wszystkich zainteresowanych:




nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach:
Biblioteka,
jakiej
nie
znamy:
wizyta
w Bibliotece
Pedagogicznej, których celem jest zapoznanie ze specyfiką pracy
biblioteki pedagogicznej oraz zasadami korzystania z jej zbiorów i
usług.
istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji bibliotecznych o innej
tematyce.

