Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku
na rok szkolny 2018/2019
Gdańsk
adresat

temat
Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai (45 min.)
Mól książkowy. Zajęcia z wykorzystaniem literatury (45 min.)
Stąd pochodzę, tu mieszkam. Dzień z życia na wsi kaszubskiej (45 min.)
Od ziarenka do bochenka (45 min.)

zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
Obrzędy Wielkiego Postu i Wielkanocy na wsi pomorskiej (45 min.)
Obrzędy i symbolika Adwentu i Bożego Narodzenia na wsi pomorskiej (45 min.)
Tęczowe malowanie - porozmawiajmy o kolorach. Zajęcia czytelnicze (45 min.)
Emocje są wśród nas. Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków (45 min.)

Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai (45 min.)
Prawo dzieci do edukacji - edukacja globalna z wykorzystaniem metody Kamishibai (45-60 min.) II
półrocze
Jak możemy oszczędzać wodę - edukacja globalna z wykorzystaniem metody Kamishibai (45-60 min.) I
półrocze
Mól książkowy. Zajęcia z wykorzystaniem literatury (45 min.)
Wolontariat co to takiego? Wolontariusz kto to taki? (60 min.)
Droga dla robota ozobota - kodowanie przy użyciu kolorów (60 min.)
Emocje są wśród nas. Zajęcia czytelnicze dla uczniów, którzy chcą lepiej czuć się wśród rówieśników (60
min.)
zajęcia dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych

Dlaczego Bałtyk jest słony? (60 min.)
Morskie opowieści (60 min.)
Co patriota wiedzieć powinien? Zajęcia z wykorzystaniem gry planszowej Polak mały (60 min.)
Stąd pochodzę, tu mieszkam. Dzień z życia na wsi kaszubskiej (45 min.)
W szkole naszych dziadków i pradziadków (45 min.)
Od ziarenka do bochenka (45 min.)
Obrzędy Wielkiego Postu i Wielkanocy na wsi pomorskiej (45 min.)
Obrzędy i symbolika Adwentu i Bożego Narodzenia na wsi pomorskiej (45 min.)

Kosmiczna podróż Widgeta i Qwerty`ego. Kodowanie przy użyciu robotów typu Dash i Dot (60 min.,
maksymalnie 10 osób)
Zagadkowa biblioteka. Lekcja w escape room (60 min.)
Gra z emocjami, czyli rozwijamy inteligencję emocjonalną. Warsztaty z wykorzystaniem gry planszowej
(60 min.)
zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych

Lekcja bezpieczeństwa, czyli o prywatności online (45-60 min.)
W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego i odpowiedzialnego wyszukiwania w internecie (m.in.
korzystanie z zasobów bibliotek cyfrowych) (60 min.)
Detektyw historii - tajemnice ukryte w starych przedmiotach (45-60 min)
W szkole naszych dziadków i pradziadków (45 min.)
Porozmawiajmy o patriotyzmie. Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem najnowszej literatury pięknej dla
dzieci i młodzieży (60 min.)

zajęcia dla uczniów szkół
ponadpodstawowych

Kulturalnie=legalnie, czyli o prawie autorskim (60 min.)
Pomorscy Filomaci w walce o niepodległość (60 min.)

