
Temat zajęć Czas trwania 

Słów kilka o tolerancji - zajęcia czytelnicze z „Elmerem" kl. 0-2 szkoły podstawowe 45 minut

Kodowanie z ozobotami - zajęcia integrujące kl. 1-3 szkoły podstawowe 45-60 minut

Kolorlandy - niezwykła moc przyjaźni kl. 1-3 szkoły podstawowe 60-75 minut

W świecie baśni - kamishibai kl. 1-3 szkoły podstawowe 45 minut

Nie jestem sam, czyli sposoby na trudne emocje. Zajęcia biblioterapeutyczne z 

uwzględnieniem potrzeb uczniów z Ukrainy
kl. 1-3 szkoły podstawowe 60 minut

Przełamać lody - zajęcia z robotami Dash i Dot kl. 4-6 szkoły podstawowe 45-60 minut

Gotowi na zmianę. Zajęcia biblioterapeutyczne z uwzględnieniem potrzeb uczniów z 

Ukrainy
kl. 6-8 szkoły podstawowe 60 minut

kl. 7-8 szkoły podstawowe

kl. 8 szkoły podstawowe

W szkole naszych dziadków i pradziadków kl. 1-3 szkoły podstawowe 45 minut

Kulturalnie, czyli legalnie - porozmawiajmy o prawie autorskim 
uczniowie szkół ponadpodstawowych

60 minut

Oferta zajęć edukacyjnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w roku szkolnym 2021/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(maj - czerwiec)

Uczestnicy

Ale Kino!!! O filmie bez tajemnic
uczniowie szkół ponadpodstawowych

120 minut

Gdańsk



Jak odnaleźć książkę w bibliotece – wyszukiwanie różnych rodzajów literatury w 

katalogach
90 minut

Czytelnia w chmurze (korzystanie z IBUK Libra, Academica, Polona, Pomorskiej 

Biblioteki Cyfrowej)
90 minut

Legalna kultura – jak to działa 90 minut

Wykorzystanie komputera w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy kl. 5-8 szkoły podstawowe 90 minut

Wyszukiwanie informacji na temat dziejów mojej rodziny i mojego miasta kl. 5-8 szkoły podstawowe 45 minut

Jak bezpiecznie i legalnie korzystać z sieci kl. 5-8 szkoły podstawowe 45 minut

Książka bez tajemnic kl. 5-8 szkoły podstawowe 45 minut

Poznajemy zawód pisarza.  Wspólnie tworzymy książeczkę kl. 1-4 szkoły podstawowe 90 minut

Stegna stolemów - kościerska gra miejska kl. 1-8 szkoły podstawowe 120 minut

Bana - opowieść o początkach kolei w Kościerzynie.

Spacer po Dworcu Kolejowym

kl. 1-5, uczniowie 

niepełnosprawni
szkoły podstawowe 90 minut

kl. 1-5 szkoły podstawowe

Zajęcia czytelnicze „Radość czytania” z wykorzystaniem bajek Agnieszki Łaby kl. 2-3 szkoły podstawowe 45-90 minut

Poszukiwanie lepszego i bezpieczniejszego życia na podstawie bajki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

„Po drugiej stronie gór” z uwzględnieniem potrzeb uczniów z Ukrainy
kl. 1-3 szkoły podstawowe 45-90 minut

uczniowie szkół ponadpodstawowych

uczniowie szkół ponadpodstawowych

Zajęcia z edukacji ekologicznej z teatrzykiem kamishibai:

„Po drugiej stronie gór" A. Onichimowskiej

dzieci przedszkolne

Filia PBW w Kościerzynie

Filia PBW w Kwidzynie

60 minut

uczniowie szkół ponadpodstawowych

Filia PBW w Chojnicach



Tolerancja i koleżeńskość w rozmowach z dziećmi i wyrażanie uczuć poprzez 

plastykę z uwzględnieniem potrzeb uczniów z Ukrainy
kl. 1-6 szkoły podstawowe 45-90 minut

kl. 7-8 szkoły podstawowe

Filmowe podróże bajkowe kl. 1-3 szkoły podstawowe 45-90 minut

Wykorzystanie zasobów bibliotek cyfrowych na przykładzie Pomorskiej Biblioteki 

Cyfrowej
45 minut

Książka twoim przyjacielem - wykorzystanie książek z grafiką LEGO DUPLO, układanie 

wypowiedzi do scenek z klocków LEGO
3-6 lat przedszkola, oddziały szkolne 90 minut

Czy warto pomagać? - zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

pt. „Pani Zamieć" (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
3-6 lat przedszkola, oddziały szkolne 90 minut

Znaczenie wolności - zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai                                

pt. „Słowik" (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
3-6 lat przedszkola, oddziały szkolne 90 minut

„O orle, który myślał, że jest kogutem" - zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku 

kamishibai oraz origami (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
3-6 lat przedszkola, oddziały szkolne 90 minut

Książka - wielki wynalazek człowieka 3-6 lat przedszkola, oddziały szkolne 90 minut

Płynie Wisła płynie - zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

pt. „Bajka o Wiśle" (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
3-9 lat przedszkola, szkoły podstawowe 90 minut

„Kotka Milusia" zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai oraz origami (zajęcia 

integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
3-6 lat przedszkola, oddziały szkolne 90 minut

Easy english - polsko-angielskie zajęcia czytelnicze (zajęcia integracyjne                        

dla grup z dziećmi z Urainy)
3-9 lat przedszkola, szkoły podstawowe 90 minut

I TY możesz uratować świat - Ekoopowieści z Pietruszkowej Woli 3-9 lat przedszkola, szkoły podstawowe 90 minut

Filia PBW w Malborku

Różnorodność katalogów bibliotecznych 45 minut

uczniowie szkół ponadpodstawowych

uczniowie szkół ponadpodstawowych



Czy wulkany są złe? - zajęcia z wykorzystaniem TIK [QUIVER- kolorowanki 3D](zajęcia 

integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
3-12 lat przedszkola, szkoły podstawowe 90 minut

Dlaczego Bałtyk jest słony? - zajęcia czytelnicze rowijające grafomotorykę małą oraz 

TIK [4D SMARTY]  (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
6-15 lat szkoły podstawowe 90 minut

Legendy z Malborka i Żuław - edukacja regionalna z wykorzystaniem TIK [4D 

SMARTY] oraz origami
6-15 lat szkoły podstawowe 90 minut

W szkole naszych dziadków i pradziadków - zajęcia z kaligrafią 6-15 lat szkoły podstawowe 90 minut

Duch starej biblioteki - zajęcia z wykorzystaniem starych maszyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

do pisania (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
6-15 lat szkoły podstawowe 90 minut

Jak powstało pismo?- zajęcia z kaligrafii z wykorzystaniem stalówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

i atramentu (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
12-16 lat

szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

i ponadpodstawowe
90 minut

Nabici w facebooka - hate i nienawiść w sieci 12-16 lat
szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

i ponadpodstawowe
90 minut

Jak wygrać zdrowie z książką? 12-16 lat
szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

i ponadpodstawowe
90 minut

Jak powstał obraz 3D? - zajęcia TIK z wykorzystaniem aplikacji Object Wiver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

i Marge Cube
12-16 lat

szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

i ponadpodstawowe
90 minut

Bookartyzm - nowe życie książki 12-16 lat
szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

i ponadpodstawowe
90 minut

Dodać skrzydeł - zajęcia czytelnicze na podstwie mitu „O Dedalu i Ikarze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

z wykorzystaniem TIK [4D SMARTY]
12-16 lat

szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

i ponadpodstawowe
90 minut

Barwny świat komiksów kl. 4-6 szkoły podstawowe 45 minut

Czytamy i odkrywamy świat bajek z teatrzykiem kamishibai (zajęcia integracyjne dla 

grup z dziećmi z Ukrainy)
3-6 lat, kl. 1 przedszkola, szkoły podstawowe 45 minut

Filia PBW w Nowym Dworze Gdańskim



Żuławy moja mała ojczyzna: stąd pochodzę, tu mieszkam (zajęcia integracyjne dla 

grup z dziećmi z Ukrainy)
kl. 4-8 szkoły podstawowe 45 minut

W labiryncie informacji: warsztaty skutecznego wyszukiwania w internecie kl. 4-8 szkoły podstawowe 45 minut

Każdy z nas jest inny (z wykorzystaniem książki Beaty Ostrowickiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

„Ale ja tak chcę") z uwzględnieniem potrzeb uczniów z Ukrainy
kl. 2-3 szkoły podstawowe 45 minut

Emocjonalne SOS - zajęcia edukacji czytelniczej z elementami biblioterapii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

z uwzględnieniem potrzeb uczniów z Ukrainy
kl. 1-3 szkoły podstawowe 60 minut

Podróż do Książkolandii 60 minut

Bajeczne spotkanie biblioteczne: zajęcia czytelnicze z elementami zabawy  (zajęcia 

integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
60 minut

Witajcie w krainie książek: z wizytą w bibliotece pedagogicznej kl. 0-3 szkoły podstawowe 60 minut

Zajęcia czytelnicze z elementami zabawy: Magiczne słowo przepraszam (zajęcia 

integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
kl. 0-3 szkoły podstawowe 60 minut

Zajęcia czytelnicze z elementami zabawy: Inny nie znaczy gorszy (zajęcia 

integracyjne dla grup z dziećmi z Ukrainy)
kl. 0-3 szkoły podstawowe 60 minut

Biblioteka jakiej nie znacie - z wizytą w bibliotece pedagogicznej kl. 4-6 szkoły podstawowe 60 minut

Na tropie informacji - skąd czerpiemy wiedzę? kl. 4-6 szkoły podstawowe 60 minut

kl. 7-8 szkoły podstawowe

kl. 7-8 szkoły podstawowe

uczniowie szkół ponadpodstawowych

Poznajemy katalogi i bazy biblioteczne - jak sobie z nimi poradzić? 60 minut
uczniowie szkół ponadpodstawowych

Filia PBW w Starogardzie Gdańskim

dzieci przedszkolne

dzieci przedszkolne

Czytaj wszędzie - biblioteki cyfrowe w telefonie i komputerze 60 minut

Filia PBW w Pruszczu Gdańskim



ABC języka polskiego: prezentacja materiałów ułatwiających naukę języka 60 minut

Książka dziecięca dobra na wszystko - zajęcia z elementami biblioterapii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

z uwzględnieniem potrzeb uczniów z Ukrainy
5-6 lat przedszkola, oddziały szkolne 60 minut

„Bajka o wilku i siedmiu koźlątkach", „Czerwony kapturek", „Szukając Marudka" - 

wykorzystanie teatru kamishibai na celu rozweselenia, odwrócenia uwagi dzieci od 

trosk (zajęcia integracyjne dla grup z dziećmi                                                                                                                           

z Ukrainy)

5-10 lat przedszkola, szkoły podstawowe 60 minut

Żyrafa i jej niezwykła szyja: czy akceptujemy odmienność innych, dokonujemy oceny 

na podstawie cech zewnętrznych; Stonoga Petronela i Mrówka Matylda : rozwijanie 

podstaw tolerancji i szacunku wobec innych; Bajka                                                                                              

o ciepłym i puchatym : dzielenie się z innymi, chęć pomagania zajęcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

z uwzględnieniem potrzeb uczniów z Ukrainy)

5-10 lat przedszkola, szkoły podstawowe 60 minut

Moje Wejherowo. Poznajemy region: ciekawe miejsca, kuchnia kaszubska 5-10 lat przedszkola, szkoły podstawowe 60 minut

Otwarte Zasoby Edukacyjne i wybrane aplikacje mobilne 13-17 lat szkoły 

podstawowe/ponadpodstawowe
60 minut

Filia PBW w Wejherowie

uczniowie z Ukrainy z klas przygotowawczych


