FERIE ZIMOWE 2019 - OFERTA EDUKACYJNA
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Temat

Krótki opis

Adresaci

Czas trwania

Uwagi

Co biblioteka skrywa

Gra terenowa w przestrzeni
biblioteki. Zajęcia utrzymane
są w bajkowej atmosferze,
prezentują w ciekawych
formach materiały
gromadzone w bibliotece
(od Starych druków poprzez
książki, czasopisma, płyty,
kasety po gry planszowe).
Na zajęciach wykorzystywane
są m.in.: rzeczywistość 4D,
programowanie, kody QR,
„Magiczny Dywan”.
Dodatkowo prezentacja filmu
familijnego (czas trwania filmu
30 min.).
Warsztaty edukacyjne
dotyczące bezpiecznego
i odpowiedzialnego
użytkowania nowoczesnych
technologii (Internetu,
telefonów komórkowych,
komputerów, itp.).
Wykorzystanie kreskówek
„Owce w sieci”. Uczniowie

uczniowie
kl. I-IV SP

180-240 min.

NIEDOSTĘPNErezerwacja SP nr 86
w Krakowie

uczniowie
kl. I-IV SP

120 min.

NIEDOSTĘPNErezerwacja SP nr 5
w Krakowie

Dzieci w Sieci

Ferie zimowe z grami
planszowymi
Kosmos w Bibliotece

Z Europkiem
przez Europę

będą potrafili rozpoznać
pozytywne i negatywne
zachowania związane
z wykorzystywaniem
nowoczesnych technologii
w życiu codziennym,
a na koniec otrzymają
kolorowanki.
Zapoznanie z nowymi grami
planszowymi, rozgrywki w
małych grupach.
Podróż w kosmos na wesoło
z wykorzystaniem technologii
3D.
„Z Europkiem przez Europę!” edukacyjna gra planszowa,
w której smok Europek
zabiera graczy w pełną
przygód podróż po Europie.
Zawarto w niej informacje
dotyczące wiedzy ogólnej,
historii, geografii, kultury
i obyczajów odwiedzanych
krajów. Zachęca do nauki
języków obcych.

uczniowie
kl. I-IV SP

120 min.

uczniowie
kl. I-III SP

90 min.

uczniowie
kl. I-III SP

60 min.

NIEDOSTĘPNE
Rezerwacja SP nr 36
w Krakowie
NIEDOSTĘPNE
Rezerwacja SP nr 98
w Krakowie
NIEDOSTĘPNE
Rezerwacja SP nr 36
w Krakowie

Zdrowe odżywianie

Zimowe szaleństwa

Zajęcia z zakresu edukacji
zdrowotnej, podczas których
uczniowie poznają zasady
zdrowego odżywiania się.
Zobaczą nową piramidę
żywienia i samodzielnie ją
uzupełnią. Nauczą się
rozpoznawać i rozróżniać
emulgatory. Wykorzystają
specjalną aplikację na tablety
(TIK). Nauka poprzez
zabawę, praca indywidualna
i grupowa.
Warsztaty czytelnicze
związane z zimą. Uczniowie
poznają wybrane wiersze,
rozwiążą zagadki, wykonają
prace plastyczne, które
zabiorą ze sobą. Na koniec
zajęć uczestnicy rozwiążą
quiz przy wykorzystaniu
tabletów.

uczniowie
kl. IV-VI SP

uczniowie
kl. I-III SP
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90 min.

90 min.

NIEDOSTĘPNErezerwacja ZSP nr 11
w Krakowie

