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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻORACH  

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2018/2019 

 

 

 

Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas zajęć, lekcji bibliotecznych i warsztatów.  

Zapisy na zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży lub telefonicznie 32 43 43 197 wew. 22. 

 

 

 

WARSZTATY DLA KAŻDEGO 
(szczegóły i technika dostosowywana do wieku uczestników): 

 

• Ale jaja – warsztaty malowania jajek (wymagane przyniesienie własnych jajek, 

ugotowanych na twardo). 

• Bożonarodzeniowe zdobienie bombek (wymagane przyniesienie własnych bombek 

styropianowych/plastikowych). 

• Tworzenia kartek świątecznych, urodzinowych, okolicznościowych 

• Prezi(tacje) – nauka tworzenia prezentacji online 

• Planszówki dla każdego – spotkania prezentujące ciekawe gry planszowe będące 

alternatywą dla wirtualnych sposobów spędzania czasu. 

• Quilling – co to takiego? - warsztaty plastyczne z wykorzystaniem techniki quilingu. 

• Warsztaty animacji filmowej – warsztaty tworzenia krótkich animacji dla dzieci w wieku 5-

9 lat 

• Warsztaty tworzenia bibliografii 

 

 

 

PRZEDSZKOLE 

 

1. Wierszykarnia – cykl zajęć oparty na znanych i mniej znanych wierszach i wierszykach 

2. Bajkowe pory roku – cykl zajęć nawiązujący do aktualnej pory roku 

3. Mój przyjaciel pies – zajęcia prezentujące psich  bohaterów. 

4. Każdemu potrzebny jest Miś – zajęcia, w trakcie których dzieci poznają historię 

pluszowego misia oraz najpopularniejszych literackich bohaterów. 

5. Zabawy z książką – cykl spotkań oparty na metodzie czytania wrażeniowego, w trakcie 

zajęć czytanie łączone jest z zabawami ruchowymi, pracami plastycznymi, muzyką itp. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY I-III 

 

1. Książka – co to takiego? - zajęcia wprowadzające dzieci do świata książki, prezentujące 

budowę książki, proces jej tworzenia, drogę od pisarza do czytelnika. 

2. Jak powstaje czasopismo? - spotkania w trakcie których dzieci wcielą się w redakcję 

czasopisma, dowiedzą się jakie cechy odróżniają je od książki, a także poznają ciekawe 

czasopisma adresowane do najmłodszych. 

3. To było 11 listopada... - zajęcia związane ze 100leciem odzyskania niepodległości 

4. Wehikuł czasu – cykl zajęć w trakcie których z uczestnikami przenosimy się do prehistorii, 

starożytnego Egiptu lub średniowiecza. 

5. Savoir-vivre – lekcja dobrych manier 

6. Jajko pod choinką – zajęcia związane z tradycjami świątecznymi 

7. Jak zostać detektywem? - spotkania w trakcie których dzieci dowiedzą się jakie cechy 

powinien posiadać detektyw, sprawdzą logiczne myślenie, nauczą się szyfrować informacje, 

kamuflować i śledzić podejrzanych. 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY IV-VI 

 

1. Jak powstaje książka? - zajęcia prezentujące budowę książki, jej rodzaj, proces tworzenia, 

drogę od pisarza do czytelnika. 

2. To było 11 listopada... - zajęcia związane ze 100leciem odzyskania niepodległości 

3. Jajko pod choinką –zajęcia związane z tradycjami świątecznymi 

4. Hogwart Express – szkoła magii dla fanów serii o Harrym Potterze 

5. Kraj kwitnącej wiśni – warsztaty z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku Kamishibai 

6. Jak zostać detektywem? - spotkania w trakcie których dzieci dowiedzą się jakie cechy 

powinien posiadać detektyw, sprawdzą logiczne myślenie, nauczą się szyfrować informacje, 

kamuflować i śledzić podejrzanych. 

7. Filmowe lektury – zajęcia prezentujące cechy i elementy filmu, etapy jego powstawania, 

najciekawsze przykłady filmów dla dzieci. 
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VII-VIII/GIMNAZJUM 

 

1. Dzieje pisma i książki – spotkania prezentujące historię książki i pisma od rękopisu do 

ebooka 

2. Jak zdobywać informacje? - warsztaty w trakcie których uczniowie poznają metody 

efektywnego wyszukiwania informacji, źródła informacji we współczesnym świecie, nauczą 

się korzystać z bibliotek i repozytoriów cyfrowych, a także oceniać pozyskane informacje. 

3. O Żydach i Żydówkach – cykl spotkań prezentujących kulturę, święta i tradycje żydowskie. 

4. Rozmawiajmy o uchodźcach – projekt w trakcie którego uczniowie poznają zasady dobrej 

rozmowy, podstawowe pojęcia i informacje dotyczące uchodźców i ich sytuacji, a także 

prowadzą dyskusję na temat stosunku do uchodźców i sposobów rozwiązania kryzysu. 

5. Mind mapping – warsztaty tworzenia map myśli 

6. Sztuka pisania dla opornych – warsztaty tworzenia krótkich form literackich takich jak 

np. limeryki. 

7. Reklama. Sztuka wizualna czy technika manipulacji? 

 

 

 

SZKOŁA ŚREDNIA 

 

1. Cyfrowe źródła informacji – zajęcia, w trakcie których uczniowie poznają metody 

efektywnego wyszukiwania informacji, źródła informacji we współczesnym świecie, nauczą 

się korzystać z bibliotek i repozytoriów cyfrowych, a także oceniać pozyskane informacje. 

2. Mind mapping – warsztaty tworzenia map myśli. 

3. O Żydach i Żydówkach – cykl spotkań prezentujących kulturę, święta i tradycje żydowskie. 

4. Rozmawiajmy o uchodźcach – projekt w trakcie którego uczniowie poznają zasady dobrej 

rozmowy, podstawowe pojęcia i informacje dotyczące uchodźców i ich sytuacji, a także 

prowadzą dyskusję na temat stosunku do uchodźców i sposobów rozwiązania kryzysu. 

5. Krytyczna analiza przekazów medialnych i promowanie praw człowieka w mediach 

społecznościowych – zajęcia w ramach projektu Amnesty International „Wszyscy ludzie 

rodzą się równi” , które mają dostarczyć młodzieży narzędzi do krytycznej analizy dyskursu 

medialnego (w szczególności dotyczącego kryzysu azylowego i uzmysłowić perspektywę 

antydyskryminacyjną w poruszaniu tematów społecznych. 

6. Reportaż. O ewolucji gatunku – spotkania wprowadzające do tematyki reportażu 

obejmujące: rys historyczny, definicje, wyznaczniki gatunku. 

7. Polska szkoła reportażu – spotkania w trakcie których młodzież pozna rozwój gatunku, 

prace znanych polskich reportażystów oraz stworzy swoje własne próby reportażowe. 


