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OFERTA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Temat zajęć
Brzydkie kaczątko...
czyli piękno ukryte

Cztery pory roku:
WIOSNA!

Krótki opis

Adresaci

Warsztaty z edukacji czytelniczej
dzieci w wieku
z elementami bajkoterapii. Wykorzystanie
5-6 lat
kart narracyjnych i teatrzyku kamishibai do
opowieści inspirowanej „Brzydkim
kaczątkiem” H. Ch. Andersena. Celem
zajęć jest zainteresowanie dzieci
baśniami, nauka wartości i odpowiedź na
pytanie, czym jest piękno ukryte.
W przystępny sposób poruszone zostają
zagadnienia: tolerancja, odrzucenie,
akceptacja siebie i innych, dostrzeganie
zalet. Dzieci wykonują też prace
plastyczne.
Warsztaty z elementami arteterapii
dzieci
omawiające zmiany przyrodnicze
w wieku 4-6 lat
zachodzące podczas wiosny. W trakcie
zajęć dzieci poznają wiosenny świat roślin
oraz zachowanie poszczególnych
zwierząt. Wykonają także pracę
plastyczną mającą na celu usprawnienie
motoryki małej, a także wezmą udział w
zabawach muzyczno-ruchowych. Celem
zajęć jest zapoznanie dzieci
z charakterystycznymi zmianami

Czas trwania

Uwagi

60-90 min.

Po zajęciach możliwość
zwiedzania Biblioteki.

90 min.

Realizacja głównie
w czwartki.

Franklin i książka

Herby – a co to
takiego?

Mój przyjaciel Robot

zachodzącymi w przyrodzie w związku
ze zbliżającą się nową porą roku,
a także rozwój twórczego myślenia,
usprawnienie zdolności
grafomotorycznych oraz kształtowanie
wrażliwości plastycznej.
Warsztaty z edukacji czytelniczej
dzieci
z elementami bajkoterapii. Wykorzystanie w wieku 4-6 lat
kart narracyjnych i teatrzyku kamishibai do
opowiedzenia historii opartej o książkę
"Franklin i książka z biblioteki" Sharon
Jennings. Wykonanie prac z użyciem
techniki plastycznej "kółka-origami".
Przekazywane wartości: zaufanie,
odpowiedzialność, prawdomówność.
Warsztaty dla dzieci poświęcone
dzieci w wieku
wybranym symbolom narodowym
przedszkolnym
większych i mniejszych ojczyzn (godła
narodowego, godeł województw, miast,
gmin, wybranych polskich rodów
szlacheckich). Na zajęciach w przystępny
sposób omawiane są elementy herbów
szlacheckich zgodnie ze sztuką
blazowania. Ponadto: prezentacja filmów
edukacyjnych, układanie puzzli,
kolorowanie przygotowanych herbów
szlacheckich oraz projektowanie własnego
herbu rodowego.
Poznanie zasad programowania
dzieci
i kodowania z wykorzystaniem robota
w wieku 5-6 lat
edukacyjnego Photon. Podczas
warsztatów dzieci poznają podstawowe

60-90 min.

Po zajęciach możliwość
zwiedzania Biblioteki.

45-60 minut

90 min.

Zajęcia dostosowane
do wieku i możliwości
uczestników.

Przyjaciel zwierząt

Tworzenie własnej
książeczki
z ilustracjami,
w oparciu o teksty
literackie oraz
zwiedzanie Biblioteki

Tworzenie zakładki
do książki oraz
zwiedzanie Biblioteki

wiadomości z zakresu programowania
i kodowania, zakodują codzienne
czynności, zdobędą wiedzę o zbiorach
gromadzonych w Bibliotece lub zagrają
w BINGO, a to wszystko dzięki robotowi
Photon.
Warsztaty z edukacji czytelniczej
dotyczące nauki rozważnej
i odpowiedzialnej opieki nad
zwierzętami. Wykorzystanie teatrzyku
kamishibai z kartami narracyjnymi
„Szukając Marudka” (Wyd. Tibum),
wybranego polskiego wiersza
o zwierzętach i wykonanie prac
plastycznych. Wartości: opiekuńczość,
odpowiedzialność, przyjaźń, empatia.
W trakcie zajęć dzieci wykonują ilustracje
do zaprezentowanego utworu literackiego.
Obrazki są następnie wklejane
do wcześniej przygotowanej książeczki.
Dzieci wcielając się w rolę ilustratorów
zapoznają się jednocześnie z budową
książki i procesem jej powstawania.
Dodatkową atrakcją jest zwiedzanie
Biblioteki, zwłaszcza miejsc na co dzień
niedostępnych dla czytelników.
Warsztaty w przystępny sposób
przybliżają historię książki, a zwłaszcza
okres ręcznego kopiowania tekstu,
stopniowego wprowadzania ozdobników
i ilustracji. Dzieci poznają nowe terminy
skryba, rękopis, inicjał. W trakcie zajęć

dzieci
w wieku 4-6 lat

60-90 min.

Po zajęciach możliwość
zwiedzania Biblioteki.

dzieci
w wieku 3-6 lat

60-90 min.

Do wyboru sześć utworów.

dzieci
w wieku 4-6 lat

ok. 90 min.

Do zajęć potrzebne
są inicjały imion dzieci.

W Królestwie
Grzeczności

dzieci ozdabiają wcześniej przygotowane
inicjały swoich imion. Obrazki te
odpowiednio przycinane, laminowane tworzą zakładki, które dzieci zabierają
ze sobą do domu. Dodatkową atrakcją jest
zwiedzanie Biblioteki, zwłaszcza miejsc na
co dzień niedostępnych dla czytelników.
Warsztaty z edukacji czytelniczej
dzieci
dotyczące promowania zasad dobrego
w wieku 5-6 lat
zachowania. Wykorzystanie książki „Co
wolno, a czego nie? Czyli bycie
grzecznym nie jest łatwe” Nele Moost.
Omawiane zagadnienia: dobre maniery,
umiejętność odpowiedniego zachowania
w życiu codziennym. Wartości: szacunek,
uczciwość, prawdomówność, życzliwość.
Na koniec wykonanie prac plastycznych.

60-90 min.

Po zajęciach możliwość
zwiedzania Biblioteki.

