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 ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE 

 

 

Zajęcia z elementami biblioterapii i arteterapii prowadzone w Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie przeznaczone są dla dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz dla uczniów pozostałych etapów kształcenia.  

Każda lekcja odbywa się według wcześniej przygotowanego scenariusza, opartego na 

tekście literackim dostosowanym do wieku uczestników zajęć. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele bibliotekarze, którzy ukończyli I, II oraz III stopień kursu doskonalącego 

Biblioterapia w bibliotece. 

 

Oferta zajęć 

 

 

 Samoluba nikt nie lubi – zajęcia skierowane do przedszkoli. 

 Bon ton czyli dobre maniery na co dzień – zajęcia skierowane do 

przedszkoli do uczniów klasy I-III szkoły podstawowej. 

 Gdy przychodzi Pani Złość – co robić? – zajęcia skierowane do uczniów 

klasy I-III szkoły podstawowej. 

 Bajka dobra na wszystko – zajęcia biblioterapeutyczne z elementami 

terapii pedagogicznej – skierowane do uczniów uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z problemami w 

nauce czytania i pisania. 

 „W krainie smoków”, czyli jak radzić sobie ze złością – zajęcia 

skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klasy I-III 

szkoły podstawowej. 

 Pokonaj niepowodzenia w szkole – zajęcia skierowane do uczniów klasy I 

szkoły podstawowej. 

 Strach ma wielkie oczy! – zajęcia skierowane do uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej. 

 Każdy z nas jest inny – zajęcia skierowane do uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej. 
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 Nowy wśród nas – zajęcia skierowane do uczniów klas I-IV szkoły 

podstawowej. 

 Kto czyta książki,  żyje podwójnie – zajęcia skierowane do uczniów 

szkoły podstawowej (IV-VI). 

 Magiczna siła przyjaźni – zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VI 

szkoły podstawowej. 

 Kompleksy – co to takiego? – zajęcia skierowane do uczniów klas VI 

szkoły podstawowej. 

 Marzenia do spełnienia – zajęcia skierowane do uczniów klas V-VI szkoły 

podstawowej. 

 Nikt nie jest lepszy od nikogo –  o tolerancji – zajęcia skierowane dla 

uczniów klas IV-VI oraz szkół gimnazjalnych. 

 Wirtualny przyjaciel – zajęcia skierowane dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej. 

 Recepta na uśmiech – jak radzić sobie ze stresem? - zajęcia skierowane 

do uczniów klasy VI oraz do uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 Bądź asertywny! – przeciwdziałaj agresji i przemocy – zajęcia 

skierowane do IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 Podróż ku wartościom  – zajęcia przeznaczone dla uczniów klasy VI 

szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

 Dopalacze mogą Cię wypalić! – zajęcia na temat przeciwdziałania 

narkotykom i substancjom psychoaktywnym, skierowane do uczniów 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

Każda lekcja oparta jest na tekście terapeutycznym (bajka, baśń, opowiadanie, 

powieść, wiersz) dostosowana do wieku i zapotrzebowania uczestników zajęć. 
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W czasie zajęć stosowane są metody aktywizujące, elementy dramy, arteterapii, 

plastykoterapii, filmoterapii, teatroterapii, choreoterapii, muzykoterapii oraz 

pedagogiki zabawy.  

Zajęcia trwają ok. 1 godziny zegarowej dla grup przedszkolnych, natomiast dla 

pozostałych grup 1,5 godziny zegarowej. Grupa uczniów uczestniczących w zajęciach 

nie powinna przekraczać 15 osób. 

Na zapotrzebowanie szkół prowadzimy także programy biblioterapeutyczne. 

 

W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy kontaktować się z: 

Beatą Raczyńską raczynska@womczest.edu.pl 

Joanną Resakowską  resakowska@womczest.edu.pl 

Aliną Tyś tys@womczest.edu.pl 

Telefon kontaktowy: (034) 361 28 74 

 

 

Szczegółowe informacje: 

Katarzyna Kucharzewska 

kucharzewska@womczest.edu.pl 

 Telefon kontaktowy: (034) 360 60 04 w. 107 
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