
adresat temat

W krainie baśni - zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai (45 min.)  

Stąd pochodzę, tu mieszkam. Dzień z życia na wsi kaszubskiej (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.) 

Tęczowe malowanie - porozmawiajmy o kolorach. Zajęcia czytelnicze (45 min.) 

O odpowiedzialności i innych wartościach. Zajęcia z wykorzystaniem baśni „Trzy małe świnki"  (45 min.) 

Zróbmy porządek z emocjami – zajęcia na podstawie książki „Kolorowy potwór” Anny Llenas    (60 min.)

Czytanie jest super. Zajęcia z książką dla najmłodszych (45 min.)  

Gdańsk

Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku

na rok szkolny 2019/2020

zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym



W krainie baśni - zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai (45 min.) 

Edukacja globalna z wykorzystaniem metody Kamishibai (45-60 min.)  

Magiczna biblioteka - lekcja biblioteczna (45 min.)   

Wolontariat co to takiego? Wolontariusz kto to taki? (60 min.) 

Czytanie jest super! Jak pokochać książki - zajęcia czytelnicze (60 min.)  

Robot Dash na drodze do zdrowia. Projekt edukacyjny z elementami kodowania (2 x 45 min.)

Droga dla robota ozobota - kodowanie przy użyciu kolorów (60 min.) 

Dlaczego Bałtyk jest słony? (60 min.) 

Morskie opowieści (60 min.) 

W szkole naszych dziadków i pradziadków (45 min.) 

Stąd pochodzę, tu mieszkam. Dzień z życia na wsi kaszubskiej (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.) 

zajęcia dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych



Wychowanie do wolności. Zajęcia czytelnicze oparte na programie Wychowanie przez czytanie                                                                                                                                     
(60 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., maksymalnie 10 osób) 

Gra z emocjami, czyli rozwijamy inteligencję emocjonalną. Warsztaty z wykorzystaniem gry planszowej 
(60 min.)  

O prywatności online (45-60 min.) 

Co Google potrafi? Skuteczne i odpowiedzialne wyszukiwanie w internecie  (60 min.) 

W szkole naszych dziadków i pradziadków (45 min.) 

Magiczna biblioteka - lekcja biblioteczna (45 min.)   

Fake newsy - jak nie dać się im nabrać (60 min.) 

Kulturalnie=legalnie, czyli o prawie autorskim (60 min.) 

Co jest domeną Domeny publicznej? (45 min.)

Komunikacja bez agresji (60 min.)

Książka vs. internet, czyli przyjemne uzależnienie od literatury (60 min.)

Zrozumieć siebie, zrozumieć świat - zajęcia biblioterapeutyczne z zakresu profilatyki uzależnień                                                                                                                                  
(60 min.) 

Swobodny jeździec w świecie filmu (60 min.)

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych

zajęcia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych



adresat temat

Internet, telefon, numery alarmowe. Zasady bezpieczeństwa

Czytanie bajek. Mój ulubiony bohater 

Budowa książki i czasopisma. Jak powstaje książka- różne postacie książki

Chojnice nasze miasto od pradziejów po czasy współczesne

zajęcia dla uczniów klas I-IV szkół 
podstawowych

Poznajemy zawód pisarza.  Wspólnie tworzymy książeczkę

Bezpieczne korzystanie z zasobów w sieci. Wolne lektury  - poznajemy losy bohaterów wybranej bajki

Jak odnaleźć książkę w bibliotece - wyszukiwanie różnych rodzajów literatury w katalogach

Miejsca pamięci. Poznajemy bohaterów

11 Listopada – Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wykorzystanie komputera w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy

Prawo autorskie  - jak prawidłowo korzystać z czasopism, książek oraz źródeł elektronicznych

Wyszukiwanie informacji pomocnych w samodzielnym zdobywaniu wiedzy (wykorzystanie zasobów bibliotecznych i 
materiałów internetowych

Legalna kultura – jak to działa

Czytelnia w chmurze ( omówienie zasad i sposobów korzystania z zasobów IBUK libra, Academica, Polona, 
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej)

Wyszukiwanie informacji na temat chojniczan zasłużonych w walce o niepodległość (praca w grupach)

11 Listopada – Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości

zajęcia dla uczniów klas 0-IV szkół 
podstawowych

zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych

zajęcia dla uczniów klas V-VIII szkół 
podstawowych

Chojnice

zajęcia dla uczniów klas 0-III szkół 
podstawowych

zajęcia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych



adresat temat

zajęcia dla uczniów klas 0-III szkół 
podstawowych

Kreatywnie z teatrzykiem Kamishibai

zajęcia dla uczniów klas V-VIII szkół 
podstawowych

W labiryncie informacji – skuteczne korzystanie z zasobów biblioteki tradycyjnej i cyfrowej

adresat temat

Włącz książkę. Włącz czytanie

Jestem Kaszubą- Polska matką moją (100 lecie odzyskania niepodległości przez Kościerzynę)

zajęcia dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych

Z baśnią i bajką przez świat

W dolinie Muminków

Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem Kamishibai

Jak obudzić śpiącą królewnę - bajkowa podróż do krainy wróżek. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii

Miś Marcyś uczy zasad dobrego zachowania. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii

Gdynia

zajęcia dla uczniów klas I-IV szkół 
podstawowych

Kościerzyna

zajęcia dla uczniów klas 0-III szkół 
podstawowych

zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych 
oraz uczniów klas I-III szkół 

podstawowych

Gdynia – nasza mała ojczyzna – kształtowanie wśród uczniów postaw obywatelskich i patriotycznych



Książka bez tajemnic

W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego wyszukiwania w internecie (m.in. wykorzystania zasobów bibliotek 
cyfrowych)

Pomorskie drogi do niepodległości

zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
niepełnosprawnych

Biblioterapia pomaga nam w życiu. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii

adresat temat

Bezpieczni w sieci 

Uzależnienia od mediów

Patriota dawniej i dziś

Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem Kamishibai     

Kwidzyn. Moja Mała Ojczyzna - legendy i nie tylko

„Radość czytania" - warsztaty czytelnicze

Kwidzyn. Moja Mała Ojczyzna - w literaturze i czasopismach

Lektury naszych rodziców i dziadków

Bohater filmowy a bohater literacki

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych

Kwidzyn

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych

zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i uczniów klas I-III szkół podstawowych

zajęcia dla uczniów wszystkich poziomów 
edukacyjnych



Traktat wersalski w literaturze  i czasopismach - zasady bibliografii

Plebiscyt na Powiślu 1920 w literaturze i czasopismach - bibliografia załącznikowa

W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego wyszukiwania w internecie (m.in. wykorzystania zasobów bibliotek 
cyfrowych)

Kinematografia polska o latach 80-tych

adresat temat

Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem Kamishibai 

Dlaczego Bałtyk jest słony?

Wielkanoc i Boże Narodzenie w naszych domach

Książka moim przyjacielem

Kto ty jesteś? Polak mały…, czyli niezbędnik patrioty

Jak powstało pismo?

Książka - wielki wynalazek człowieka

Żuławy - stąd pochodzę, tu mieszkam

W szkole naszych dziadków i pradziadków

Bezpieczeństwo w internecie

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych

zajęcia dla dzieci 5-6 letnich oraz uczniów 
klas I-III szkół podstawowych

zajęcia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych

Malbork



Efektywne wykorzystanie TIK na lekcjach

Ekonomia na co dzień. Doradztwo zawodowe i edukacja finansowa

Stolica Pomorza wczoraj i dziś

Ekonomia na co dzień. Doradztwo zawodowe i edukacja finansowa

W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego wyszukiwania w internecie (m.in. wykorzystania zasobów bibliotek 
cyfrowych)

adresat temat

zajęcia dla dzieci 5-6 letnich oraz uczniów 
klas I-III szkół podstawowych

Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem Kamishibai 

zajęcia dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości. Zajęcia komputerowe

Bezpieczni w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni

Barwny świat komiksów

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych

Żuławy, moja mała ojczyzna, stąd pochodzę, tu mieszkam

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych

W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego wyszukiwania w internecie (m.in. wykorzystania zasobów bibliotek 
cyfrowych)

zajęcia dla uczniów  klas IV-VI szkół 
podstawowych

zajęcia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych

Nowy Dwór Gdański



adresat temat

Czytamy i odkrywamy świat z teatrzykiem Kamishibai

Stąd pochodzę, tu mieszkam. Jak zmieniał się Pruszcz Gdański

zajęcia dla uczniów klas III-VI szkół 
podstawowych

Wolność i Solidarność - escape room

zajęcia dla uczniów wszystkich poziomów 
edukacyjnych

W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego wyszukiwania w interneci

adresat temat
zajęcia dla uczniów wszystkich poziomów 

edukacyjnych
Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem Kamishibai 

zajęcia dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych

Ziemia pucka - stąd pochodzę, tu mieszkam

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych

Źródła wiedzy - zapoznanie ze zbiorami biblioteki pedagogicznej

Książka bez tajemnic

Ludzie Niepodległości - bohaterowie II wojny światowej z Kaszub i Pomorza 

zajęcia dla uczniów szkół podstawowych Bezpieczni w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni

Znaczące wartości w życiu dziecka

Pruszcz Gdański

zajęcia edukacji czytelniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                    
z elementami biblioterapii dla uczniów 

klas 0-III szkół podstawowych

Puck

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych

zajęcia dla uczniów klas 0-III                   
szkół podstawowych



zajęcia dla uczniów wszystkich poziomów 
edukacyjnych

W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego wyszukiwania w internecie (m.in. wykorzystania zasobów bibliotek 
cyfrowych)

zajęcia dla uczniów szkół podstawowych Zaślubiny Polski z morzem - 100. rocznica

adresat temat

Biblioteka?... Miejsce ciekawe i niezwykłe!

Zajęcia czytelnicze z elementami zabawy: Uwierz w siebie; Kiedy masz zły dzień; Warto mieć marzenia; Inny nie 
znaczy gorszy

Książka Twoim przyjacielem – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Biblioteka – przewodnik po świecie i informacji

Bądź bezpieczny przed komputerem. Zajęcia w oparciu o film animowany „Owce w sieci”

„Oswojenie" słowników i encyklopedii drogą do zrozumienia, zanalizowania i poprawnego zapisania informacji

Katalogowe ABC

Szanuj prawa autorskie. Nie kradnij cudzych pomysłów

Zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii:
• Oto ja – tworzymy portret pamięciowy
• Wyrzuć ten gniew! Sposoby na dobry humor
• Przyjaciel pilnie poszukiwany. Rozmowy o maksi sprawach
• To, co nas ogranicza, czyli o uzależnieniach

Lubię ten stan - książka, ja i czas. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii

Starogard Gdański

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych

zajęcia dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych



Potrafimy szukać – zajęcia z wyszukiwania informacji

Multimedialne i internetowe bazy danych

Wykorzystanie zasobów bibliotek cyfrowych w pracy własnej ucznia

adresat temat

zajęcia dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych

Książka bez tajemnic

Jak korzystać z  wydawnictw słownikowych?

Rocznica Odzyskania Niepodległości - cykl zajęć

zajęcia dla uczniów wszystkich poziomów 
edukacyjnych

Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem Kamishibai

Tajniki warsztatu bibliograficzno – informacyjnego 

Sylwetki wybitnych Polaków

Wykorzystanie zasobów bibliotek cyfrowych w przygotowaniu się do matury

Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Pomorze - cykl zajęć (II półrocze)

zajęcia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych

zajęcia dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych

Tczew

zajęcia dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych



adresat temat

Legendy Wejherowa

Surfuję bezpiecznie!

Polskie rzeki i rzeczki

Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem Kamishibai 

Matematyka jest przygodą : gry i zabawy dydaktyczne

Bawimy się multimediami, multimedia bawią nas

Wychowanie do wartości - zajęcia z elementami biblioterapii: Dzielenie się z innymi i chęć 
pomagania; Rozwijanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych; Kształtowanie postawy 

Wejherowo - stąd pochodzę, tu mieszkam - edukacja regionalna

Barwy biało-czerwone

Co rozumiem pod pojęciem patriotyzm?

Czy warto obchodzić i ogłaszać rocznice urodzin i śmierci wybitnych Polaków?

Dlaczego warto odwiedzić bibliotekę pedagogiczną?

W labiryncie informacji. Warsztaty skutecznego wyszukiwania w internecie (m.in. wykorzystania zasobów bibliotek 
cyfrowych)

Wejherowo

zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz uczniów szkół podstawowych

zajęcia dla uczniów klas VII-VIII szkół 
podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych


