
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.)  
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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


