
Kuferek z pomysłami       

do zdalnego nauczania    

dla bibliotekarzy 

szkolnych i nauczycieli

Dorota Karkowska – koordynator sieci współpracy i samokształcenia



Pomysły do przygotowania tygodnia bibliotek:

 Uwaga, bibliotekarz!

 - o misji bibliotekarza:

 - wymyśl reklamę lansującą zawód bibliotekarza

 - Oni także byli bibliotekarzami

 przegląd strony https://bibliotekabol1.blogspot.com/2011/05/oni-takze-byli-bibliotekarzami.html

 Stefan Żeromski - polski prozaik, publicysta i dramaturg i bibliotekarz w Muzeum Polskim 
w  Raperswill w Szwajcarii (przygotowanie wystawki lub prezentacji)

Ciekawe prezentacje o bibliotekarzach:
Biblioteka i bibliotekarz inaczej: http://www1.bg.us.edu.pl/Wystawy/biblioteka_inaczej.pdf
Galeria portretów bibliotekarzy: http://www.pbw.lodz.pl/Galeria_portretow.htm

 „Bibliotekarzu – Biblioteko

 bądźcie eko” (pod tym hasłem można przygotować kolaże lub komiksy wykorzystując stare czasopisma, 
książki, podręczniki dając im nowe życie) – zabawa relaksująca dla bibliotekarzy – galeria prac „z 
odzysku”

 75-lecie powstania Biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku http://www.bppultusk.edu.pl/index.php/kim-
jestesmy/historia ; (ekslibris)

https://bibliotekabol1.blogspot.com/2011/05/oni-takze-byli-bibliotekarzami.html
http://www1.bg.us.edu.pl/Wystawy/biblioteka_inaczej.pdf
http://www.pbw.lodz.pl/Galeria_portretow.htm
http://www.bppultusk.edu.pl/index.php/kim-jestesmy/historia


Przygotowanie święta pracy, dnia flagi i  rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja

(np. zbieranie złotych myśli o pracy, ciekawych wierszy np. „Promethidion” 

Norwida

Konkurs dla uczniów „Namaluj słowem swój przyszły zawód” (wykorzystaj 

minimum 60 słów)

1 maja – święto pracy (wystawka: Każdy zawód jest piękny)

2 maja – święto flagi – (Udowodnij, że dzisiaj nie łatwo być Polakiem –

rozprawka na podstawie obserwacji) https://pikio.pl/jak-napisac-rozprawke/

„Jestem Mazowszaninem, Polakiem, Europejczykiem, obywatelem świata –

projekt jak postrzegam swoje miejsce na Ziemi”

https://pikio.pl/jak-napisac-rozprawke/


 Narysuj lub wykonaj przestrzenne symbole narodowe

 3 maj rocznica uchwalenia Konstytucji -ojczyzna w poezji, 

 Przypomnienie sylwetek króla Stanisława Augusta oraz 

patriotów, którzy utworzyli konstytucję

https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY

https://www.polskatradycja.pl/historia-

polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html

 „I ja mogę być jak Ignacy Krasicki” – napisz bajkę, w której 

krytykujesz wady narodowe lub promujesz zalety Polaków 

 Nagrywanie swojej twórczości, bajek, wierszy dla uczniów i 

nauczycieli  itp. na youtube.com

 https://www.youtube.com/watch?v=s7yBphnOJN0&t=57s

 https://www.youtube.com/watch?v=dnfqaqg78GI

 https://www.youtube.com/watch?v=RityOzWOaxY

 https://www.youtube.com/watch?v=CtNVJvV4zbk&t=150s

 https://www.youtube.com/watch?v=kL2z5qA7MrA&t=46s

 https://www.youtube.com/watch?v=Bp9yoTJOAU4&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=gCpYs73XHQY
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html
https://www.youtube.com/watch?v=s7yBphnOJN0&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=dnfqaqg78GI
https://www.youtube.com/watch?v=RityOzWOaxY
https://www.youtube.com/watch?v=CtNVJvV4zbk&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=kL2z5qA7MrA&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=Bp9yoTJOAU4&t=11s


 Z myślą o maturzystach – mega ściąga w pigułce nt. poezji w XX 

międzywojennym

 http://sciaga.info/prace/praca.php?id=134



 Przygotowanie wieczornicy nt. prymasa Stefana Wyszyńskiego z racji 

beatyfikacji:

 https://www.youtube.com/watch?v=mydZTY6eZY0&feature=youtu.be&f

bclid=IwAR1FNDV-npqXpQjcNGy504TrwB6_t2lgLqOdP-

a6IUm0Sv8qcflaX0gL6p0

⦁ Kardynał Stefan Wyszyński prezentacja szkolna

http://sciaga.info/prace/praca.php?id=134
https://www.youtube.com/watch?v=mydZTY6eZY0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1FNDV-npqXpQjcNGy504TrwB6_t2lgLqOdP-a6IUm0Sv8qcflaX0gL6p0


https://paniewww.eduelo.pl 

www.klasoteka.pl www.medianauka.pl www.matzoo.p www.pisupisu.pl 

www.scholaris.pl 

Centrum Nauki Kopernik 

- www.kopernik.org.pl 

Serwis Ninateka

Serwis Muzykoteka

Szkolna 

Biblioteka Cyfrowa 

Polona

Serwis Muzykoteka

Szkolna 

Serwis Telewizji Polskiej 

Serwis Polskie Radio 

Dzieciom www.eduelo.pl 

Kolorowe figury z folii

Nauka figur geometrycznych w zabawie

zbiblioteki.blogspot.com/2020/04/ciekawe-narzedzia-tik-cz-1-pokaz-to.html?m=1

https://www.zakamarki.pl/blogi
https://megamisja.pl/- Edukacja cyfrowa w klasach 1-3

Ciekawe strony
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Przegląd aktualnej oferty Wydawnictwa MAC

https://www.mac.pl/mac-akademia/materialy-dla-nauczyciela

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna

https://www.mac.pl/szkola-

podstawowa?gclid=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiHdtxbDZ5-

VheypaBR3JPBSP9kYvzWm8oDKN5DXQSiLh0M_rRJ6_WBoCEToQAv

D_BwE

https://www.mac.pl/mac-akademia/materialy-dla-nauczyciela
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna
https://www.mac.pl/szkola-podstawowa?gclid=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiHdtxbDZ5-VheypaBR3JPBSP9kYvzWm8oDKN5DXQSiLh0M_rRJ6_WBoCEToQAvD_BwE


Techniki efektywnego uczenia się
- sposób na rozwijanie zdolności intelektualnych

Prawo Gordona Moore'a mówi o tym, że pojemność pamięci i szybkość obliczeń 

komputerów o tej samej wartości rynkowej podwaja się co dwa lata lub nawet co rok. 

Tymczasem mózg ludzki nie tylko nie rośnie, lecz wręcz przeciwnie - wraz z wiekiem jego 

objętość maleje. Obliczono, że u osób po trzydziestym roku życia codziennie obumiera 

około sto tysięcy komórek nerwowych. Czyżbyśmy więc byli na przegranej pozycji w 

porównaniu ze stworzonymi przez siebie komputerami? A jednak nie! Mózg ludzki jest 

strukturą złożoną, zawierającą około 100 milionów komórek nerwowych oraz 

nieskończoną ilość możliwości połączeń między nimi. Produkowane obecnie komputery 

musiałyby być przynajmniej milion razy sprawniejsze, by móc dorównać wydajności, jaką 

posiada ludzki mózg.

https://takzdam.pl/jak-sie-uczyc/techniki-zapamietywania 
/http://jakzdacmaturezmatematyki.pl/files/TECHNIKI_EFEKTYWNEGO_UCZENIA_
SIE.pdf



PIĘĆ NARZĘDZI DO TWORZENIA KOMIKSÓW

https://digitalyouth.pl/5-narzedzi-tworzenia-komiksow/

https://digitalyouth.pl/5-narzedzi-tworzenia-komiksow/


Multimedialny ekwipunek nauczyciela 

bibliotekarza

 https://puzzlefactory.pl/pl - tworzenie puzzli

 aplikcja Google Recorder –nagrywanie oraz transkrypcja wypowiadanych na żywo słów

 https:/www.memorizer.pl – umożliwia dostęp do bogatej bazy zasobów lub tworzenia własnych przykładów

 https://wordwall.net/pl -interaktywna ściana

 https://www.baambozle.com –program do tworzenia aktywności w formie gier i testów 

 https://www.mindmup.com – tworzenie cyfrowych map, myśli 

 https://answergarden.ch – uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej od uczniów i możliwość wygenerowania 
kodu QR

 https://www.mentimeter.com/app - umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji, umożliwiających 
natychmiastową reakcję słuchacza, a wyniki od razu wyświetlane są na ekranie

 https://learningapps.org/ - aplikacja Web 2.0 wspierająca proces uczenia się i nauczania za pomocą małych 
interaktywnych modułów

https://puzzlefactory.pl/pl
https://wordwall.net/pl
https://www.baambozle.com/
https://www.mindmup.com/
https://answergarden.ch/
https://www.mentimeter.com/app


Bajki terapeutyczne opracowane przez sieciowców w programie 

genial.ly do wykorzystania dla nauczycieli, wychowawców, 

polonistów…
 https://view.genial.ly/5ea890d9aafd000da606c989/interactive-image-

przyjazn?fbclid=IwAR07ycgsO8viEyIjEmRKSlco6fQ4AqBAO6TaTgvsyHGwe4yxDS7CGqyE8wQ

 https://view.genial.ly/5ea04f25b7e9e60d8e658276/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR3gJZ10e0WVBBBmIN1EjnwCelVhWcq1JF7Qz17RWhy6cgy4s_uOFqoKcsM

 https://view.genial.ly/5ea1abc8d407580db9ea3a13/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR28abrFKFyOjyM2RtI7NnfGF5J47SETMXWtAiz1SIm7Xiv6XBVG2jcdfOY

 https://view.genial.ly/5ea1ffdeeebc9b0dbb1a3898/interactive-image-interactive-image-

copy?fbclid=IwAR1t59ckSGdPpZlxCV1henUdXvO0fnA-UxH-jwgm4paQSqUsSOzVQ9Xa9g4

https://view.genial.ly/5ea890d9aafd000da606c989/interactive-image-przyjazn?fbclid=IwAR07ycgsO8viEyIjEmRKSlco6fQ4AqBAO6TaTgvsyHGwe4yxDS7CGqyE8wQ
https://view.genial.ly/5ea04f25b7e9e60d8e658276/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR3gJZ10e0WVBBBmIN1EjnwCelVhWcq1JF7Qz17RWhy6cgy4s_uOFqoKcsM
https://view.genial.ly/5ea1abc8d407580db9ea3a13/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR28abrFKFyOjyM2RtI7NnfGF5J47SETMXWtAiz1SIm7Xiv6XBVG2jcdfOY
https://view.genial.ly/5ea1ffdeeebc9b0dbb1a3898/interactive-image-interactive-image-copy?fbclid=IwAR1t59ckSGdPpZlxCV1henUdXvO0fnA-UxH-jwgm4paQSqUsSOzVQ9Xa9g4


Mały książę autorstwa Antoine'a de Saint-Exupéry'ego

https://learningapps.org/display?v=ptwjibnwt20&fbclid=IwA

R1A33_VJhY4lhNeU1FAkmynxLfEtp362CMxdE_g6goX_n8

VF5NQCmSwmL0

http://aleklasa.pl/gimnazjum/c267-lektury-do-

egzaminu/saint-exupery-maly-ksiaze

http://otwartedrzwidokultury.pl/wp-

content/uploads/2016/11/Folder_MK_7_ok_elektroniczna_1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=rR-fhM0laqQ

https://learningapps.org/display?v=ptwjibnwt20&fbclid=IwAR1A33_VJhY4lhNeU1FAkmynxLfEtp362CMxdE_g6goX_n8VF5NQCmSwmL0
http://aleklasa.pl/gimnazjum/c267-lektury-do-egzaminu/saint-exupery-maly-ksiaze
http://otwartedrzwidokultury.pl/wp-content/uploads/2016/11/Folder_MK_7_ok_elektroniczna_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rR-fhM0laqQ


Nauka tworzenia własnych puzzli

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/230848-dwa-wr%C3%B3lbe



https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Stanis%C5%82aw+%C5%BB%C3%B3%C5%82

kiewski

 https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/%22Lalka%22

 https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Papie%C5%BC+Jan+Pawe%C5%82+II

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/230848-dwa-wrólbe
https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Stanis%C5%82aw+%C5%BB%C3%B3%C5%82kiewski
https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/%22Lalka%22
https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Papie%C5%BC+Jan+Pawe%C5%82+II


PATRONI ROKU 2020

SYMBOLE NARODOWE 
pomoce opracowane dla nauczycieli w celu przeprowadzenia lekcji patriotycznych 

 https://view.genial.ly/5eadd6dceacf4c0d6716eb55/interactiv
e-image-patroni-roku-
2020?fbclid=IwAR0JS71Lxlr70OwBOmx1plnZZzYl4Usf-
0q1GdvnNLAByuCq5SsigZNGn_k

 https://view.genial.ly/5ea810843673df0d73ce6b58/interactive-image-
symbole-narodowe?fbclid=IwAR1gheI254JhNZX59PNnJ3ppfaNEC5-
_8Z9fp12B1p87Bzesvvu-fWcY9W0

https://view.genial.ly/5eadd6dceacf4c0d6716eb55/interactive-image-patroni-roku-2020?fbclid=IwAR0JS71Lxlr70OwBOmx1plnZZzYl4Usf-0q1GdvnNLAByuCq5SsigZNGn_k
https://view.genial.ly/5ea810843673df0d73ce6b58/interactive-image-symbole-narodowe?fbclid=IwAR1gheI254JhNZX59PNnJ3ppfaNEC5-_8Z9fp12B1p87Bzesvvu-fWcY9W0


Tydzień Bibliotek 2020 „Zasmakuj w bibliotece”

 Lalka Bolesława Prusa 

 https://view.genial.ly/5ea9c745656b4b0d7fe27837/interactive-image-interactive-

image-lalka-boleslawa-prusa?fbclid=IwAR2oOyrjXrorqQQTwc8asTVO-

P4hQJx9oKu0dw9lPBi2i9b6jmY7039BxAg

 Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

https://view.genial.ly/5eafeeb563d2e50d3e70f006/interactive-image-pan-tadeusz-a-
mickiewicza?fbclid=IwAR2KLaBJO3OvcWL8ZG_PnEgC9Bqf4XlCrezusgmX3Uga9jMD1beUgGgTLX0

https://learningapps.org/watch?v=py1qt1a2t20&fbclid=IwAR3aLnlMkgpWAB_U85TMfmghlbFoT9ADW
5ViH2GXXK6nUQFn0RV0kZAymss

 Biblioteka Pedagogiczna...

zachęca uczniów szkół podstawowych z powiatu pułtuskiego i wychowanków SOSW

im. Anny Karłowicz do wzięcia udziału w ZDALNYM MARATONIE PLASTYCZNYM pod

hasłem "Gdy wirus zagraża... narysuj bibliotekarza".

 Konkurs wiedzy o naszej małej Ojczyźnie – o Mazowszu wraz z modelem odpowiedzi  

(materiały dla nauczycieli historii)

https://view.genial.ly/5ea9c745656b4b0d7fe27837/interactive-image-interactive-image-lalka-boleslawa-prusa?fbclid=IwAR2oOyrjXrorqQQTwc8asTVO-P4hQJx9oKu0dw9lPBi2i9b6jmY7039BxAg
https://view.genial.ly/5eafeeb563d2e50d3e70f006/interactive-image-pan-tadeusz-a-mickiewicza?fbclid=IwAR2KLaBJO3OvcWL8ZG_PnEgC9Bqf4XlCrezusgmX3Uga9jMD1beUgGgTLX0
https://learningapps.org/watch?v=py1qt1a2t20&fbclid=IwAR3aLnlMkgpWAB_U85TMfmghlbFoT9ADW5ViH2GXXK6nUQFn0RV0kZAymss












100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II 

 https://view.genial.ly/5eb50d512fb48d0d930b6b7b/interactive-image-

prezentacja-na-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-

ii?fbclid=IwAR0QX_NSyOl5uY_h6pBJkwdvHqPruOEVeRgtay0GMIzwYysOVv1

0i7fAGUg

https://view.genial.ly/5eb50d512fb48d0d930b6b7b/interactive-image-prezentacja-na-100-lecie-urodzin-sw-jana-pawla-ii?fbclid=IwAR0QX_NSyOl5uY_h6pBJkwdvHqPruOEVeRgtay0GMIzwYysOVv10i7fAGUg

