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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne

• Dla uczniów na każdym poziomie edukacji
 

Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną w Łasku. 
Zajęcia biblioteczne zapoznające z zasobami biblioteki i sposobem korzystania z jej
zbiorów.

• Przedszkola i szkoły podstawowe - klasy I-III 

1. Podróże po stolicach europejskich – Paryż
Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I-III. Z elementami języka francuskiego.
W  oparciu  o  książkę  M.  Štaška  "Oto  jest  Paryż".  Mają  na  celu  rozwijanie
zainteresowań dzieci, poznanie zabytków Paryża i stylu życia Paryżan.

2. Podróże po stolicach europejskich – Rzym
Zajęcia  literacko-plastyczne  dla  przedszkolaków  i  uczniów  klas  I-III.  W  oparciu
o książkę M. Štaška "Oto jest Rzym".

3. Podróże po stolicach europejskich – Londyn. 
Zajęcia  literacko-plastyczne dla  przedszkolaków i  uczniów klas  I-III.   W oparciu
o książkę  M. Štaška "Oto jest Londyn". 

4. Litwin na polskim tronie
Zajęcia literacko-plastyczne z wykorzystaniem prezentacji  multimedialnej i  metod
aktywizujących. Dzieci poprzez zabawę poznają postać króla Władysława Jagiełły.

5. Gwiazdy pana Mikołaja
Zajęcia mające na celu poznanie sylwetki i dokonań Mikołaja Kopernika. Zajęcia
z  wykorzystaniem gier i zabaw.

6. Mały Frycek, który został wielkim Fryderykiem 
Zajęcia literacko-plastyczne z cyklu Słynni Polacy na temat Fryderyka Chopina.
W  zajęciach wykorzystano książkę "Nazywam się... Fryderyk Chopin", prezentację
multimedialną, gry i zabawy.

7. Ciekawość świata
Zajęcia   poświęcone   sylwetce   Marii  Skłodowskiej-Curie,  w  oparciu  o  książkę
"Nazywam się... Maria Skłodowska-Curie". W zajęciach wykorzystano prezentację
multimedialną, doświadczenia chemiczne, gry i zabawy.

8. Chłopiec z Wadowic – Jan Paweł II
Przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka w oparciu o biografię: „Chłopiec z  Wadowic”.
Zajęcia literacko-plastyczne, z wykorzystaniem zabaw i gier. 

9. Czy dinozaury jadły jajka na śniadanie? 
Zajęcia dla przedszkolaków realizowane z okazji Dnia Dinozaura, który przypada
w dniu 26 lutego.

10.  Gdzie mieszka książeczka?
 Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów I-III z wykorzystaniem literatury 
 dziecięcej, gier i zabaw. Na zajęciach dzieci robią również zakładkę do książki.
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• Szkoły podstawowe - klasy IV-VIII

1. Mikołajek i jego kumple
Lekcja oparta na książce autorstwa R. Goscinny i J.-J. Sempé "Mikołajek". W lekcji
wykorzystano elementy języka francuskiego.

2. Wielkanoc Mikołajka
Lekcja oparta  na opowiadaniu autorstwa R.  Goscinny i  J.-J.  Sempé "Wielkanoc
Mikołajka". Ma na celu zapoznanie uczniów z francuskimi tradycjami świątecznymi
związanymi z Wielkanocą. Lekcja z elementami języka francuskiego. 

3. Julian Tuwim – chłopiec taki jak my
Zajęcia literackie dotyczące dziecięcych lat  sławnego poety.  Lekcja wykorzystuje
środki multimedialne. 

4. Co to jest szacunek?
Lekcja motywująca dzieci do postawy szacunku wobec siebie i innych. W zajęciach
wykorzystano literaturę, gry i zabawy.

5. Trudna sztuka uczciwości
Lekcja z wykorzystaniem tekstu literackiego mająca na celu motywowanie dzieci
do postawy uczciwości.

6. Był taki Łask... 
Zajęcia  cykliczne  poświęcone  historii,  kulturze  i  słynnym  postaciom  z  Łasku  w
różnych okresach historycznych. 

• Szkoły ponadpodstawowe

1. Starożytne biblioteki
Zajęcia mają na celu dostarczenie wiedzy o największych bibliotekach starożytności
tj.  Biblioteka Aleksandryjska,  Pergamońska.   Zajęcia  z  wykorzystaniem środków
multimedialnych.

2. Historia pisma i książki w starożytności
Zajęcia  dotyczą  narodzin  pisma,  książki  i  pierwszych  bibliotek  w  okresie
starożytnym. Wzbogacone o prezentację multimedialną.

3. Impresjonizm w malarstwie
Lekcja biblioteczna w oparciu o środki multimedialne i prowadzona metodą stacji
uczenia się.

4. Cykl zajęć: Słynni Katalończycy: A. Gaudi, P. Picasso, S. Dali
Cykl  zajęć  dotyczących  słynnych  malarzy  katalońskich.  Zajęcia  prowadzone
w oparciu o środki multimedialne.

5. Maria Skłodowska-Curie – droga do sławy.
Lekcja  poświęcona  życiu  i  dokonaniom  naszej  słynnej  dwukrotnej  Noblistki.
W   zajęciach wykorzystano prezentację multimedialną i metodę stacji uczenia się.

6. Moje miasto – Łask – historia i współczesność.
Lekcja poświęcona lokalnej historii w oparciu o zbiory naszej biblioteki. 
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Konkursy i imprezy czytelnicze

1. Poznajemy twórczość Adama Bahdaja – "Kapelusz za sto tysięcy" - konkurs 
czytelniczy dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych.

2. Przyroda i zabytki Łasku i okolicy - konkurs fotograficzny dla uczów klas VII-VIII 
szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

3. Wielka Liga Czytelników - konkurs dla przedszkolaków, uczniów szkół specjalnych
oraz szkół podstawowych. 

4. Tydzień Bibliotek - 2021 – impreza czytelnicza.

Spotkania

Ogólnopolski Tydzień Kariery – spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 
– październik 2020.

Sieć współpracy bibliotekarzy szkolnych

Nauczycieli  bibliotekarzy szkolnych  zachęcamy do udziału  w spotkaniach Sieci  
Współpracy i Samokształcenia Bibliotekarzy Szkolnych  Kreatywny Bibliotekarz 
działającej przy Bibliotece Pedagogicznej Filii  w Łasku. O terminach i  tematyce  
spotkań będziemy informować na bieżąco.   
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