
WAKACJE W BIBLIOTECE – LATO 2017

DATA TEMAT ZAJĘĆ KRÓTKI OPIS ZAJĘĆ ADRESACI
CZAS

TRWANIA
UWAGI

03.07.2017
TERMIN
ZAJĘTY
SP nr 86

Tworzenie zakładki 
do książki oraz 
zwiedzanie Biblioteki.

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 
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.

Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 25
uczniów

03.07.2017 Na abisyńskiej 
wyżynie - Etiopia 
oczami bibliotekarza.

Opowieść o etiopskich miastach, wsiach, szkołach i biblio-
tekach oraz o pracy bibliotekarza-wolontariusza z PBW       
w Etiopii. Ilustrowana pokazem zdjęć.

Uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 50
uczniów

04.07.2017 Na abisyńskiej 
wyżynie - Etiopia 
oczami bibliotekarza.

Opowieść o etiopskich miastach, wsiach, szkołach i biblio-
tekach oraz o pracy bibliotekarza-wolontariusza z PBW       
w Etiopii. Ilustrowana pokazem zdjęć.

Uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 50
uczniów

04.07.2017
TERMIN
ZAJĘTY
SP nr 22

Tworzenie 
rzeczywistości ze 
słów - w świecie 
fantasy : gra 
terenowa.

Gra literacka na terenie Biblioteki, oparta na tekstach 
literatury fantastycznej.

Uczniowie klas  1-6  
szkół podstawowych

Ok. 120 min Grupa do 20
uczniów

04.07.2017 Znani krakowianie: 
Jan Matejko.

Zajęcia przybliżają postać Jana Matejki. W sposób 
przystępny prezentują życie i twórczość artysty. Warsztaty 
bazują na tekście utworu Anny Świrszczyńskiej O Janie 
Matejce i panu Kajetanie. W trakcie warsztatów 
wykorzystywana jest prezentacja PowerPoint. W końcowej 
fazie zajęć dzieci podzielone na dwie grupy rywalizują, 
rozwiązując krzyżówkę sprawdzającą zdobyte wiadomości.

Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 25
uczniów



05.07.2017 Znani krakowianie: 
św. Jadwiga, królowa.

Zajęcia przybliżają postać św. Jadwigi. Bazują na tekście 
utworu Marty Galos Królowa Jadwiga. W trakcie warsztatów 
wykorzystywana jest prezentacja PowerPoint. Uczniowie 
wykonują ilustracje do zaprezentowanego utworu 
literackiego, które są następnie wklejane do wcześniej 
przygotowanej książeczki.

Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 25
uczniów

06.07.2017 100 lat temu 
w Krakowie... 
odkrywamy tajem-
nice. Gra miejska.

Historia Krakowa sprzed 100 lat w formie gry edukacyjnej 
na terenie ograniczonym: Al. Focha i 3 Maja, ul. 
Piłsudskiego. Gra nawiązuje do osoby J. Piłsudskiego 
i jego związków z Krakowem.

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 150 min Grupa do 20
uczniów

06.07.2017 „Szukamy z 
Franklinem zaginionej
książki” - warsztaty 
z elementami 
bajkoterapii.

Zajęcia łączące edukację czytelniczą i bajkoterapię. 
Wykorzystanie kart narracyjnych i teatrzyku kamishibai 
do opowiedzenia historii Franklina, która może być bliska 
każdemu dziecku. Wykonanie prac z użyciem techniki 
plastycznej "kółka-origami". Przekazywane wartości: 
odpowiedzialność, prawdomówność, zaufanie. 
Po warsztatach zwiedzanie Biblioteki. 

Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

do 90 min ze
zwiedzaniem 

Grupa do 20
uczniów

07.07.2017
TERMIN
ZAJĘTY
SP nr 22

Wakacyjne wojaże 
„Z Europkiem przez 
Europę!”

„Z Europkiem przez Europę!” to edukacyjna gra planszowa, 
w której wesoły 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 szkół 
podstawowych 

Ok. 90 min. Grupa do 20
uczniów

07.07.2017 „Polecam 
Małopolskę!”

Zajęcia dotyczące znajomości oraz promocji Krakowa, 
a także całego regionu małopolskiego.

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 90 min Grupa do 20
uczniów

10.07.2017 „Szukamy z 
Franklinem zaginionej
książki” - warsztaty 
z elementami 
bajkoterapii.

Zajęcia łączące edukację czytelniczą i bajkoterapię. 
Wykorzystanie kart narracyjnych i teatrzyku kamishibai 
do opowiedzenia historii Franklina, która może być bliska 
każdemu dziecku. Wykonanie prac z użyciem techniki 
plastycznej "kółka-origami". Przekazywane wartości: 
odpowiedzialność, prawdomówność, zaufanie. 
Po warsztatach zwiedzanie Biblioteki. 

Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

Do 90 min ze
zwiedzaniem 

Grupa do 20
uczniów



10.07.2017 Na abisyńskiej 
wyżynie - Etiopia 
oczami bibliotekarza.

Opowieść o etiopskich miastach, wsiach, szkołach i biblio-
tekach oraz o pracy bibliotekarza-wolontariusza z PBW 
w Etiopii. Ilustrowana pokazem zdjęć.

Uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 50
uczniów

11.07.2017 Tworzenie 
rzeczywistości ze 
słów - w świecie 
fantasy : gra 
terenowa.

Gra literacka na terenie Biblioteki, oparta na tekstach 
literatury fantastycznej.

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 120 min Grupa do 20
uczniów

11.07.2017 Na abisyńskiej 
wyżynie - Etiopia 
oczami bibliotekarza.

Opowieść o etiopskich miastach, wsiach, szkołach i biblio-
tekach oraz o pracy bibliotekarza-wolontariusza z PBW       
w Etiopii. Ilustrowana pokazem zdjęć.

Uczniowie klas 4-6 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 50
uczniów

12.07.2017 „Szukamy z Frankli-
nem zaginionej 
książki” - warsztaty 
z elementami 
bajkoterapii.

Zajęcia łączące edukację czytelniczą i bajkoterapię. 
Wykorzystanie kart narracyjnych i teatrzyku kamishibai 
do opowiedzenia historii Franklina, która może być bliska 
każdemu dziecku. Wykonanie prac z użyciem techniki 
plastycznej "kółka-origami". Przekazywane wartości: 
odpowiedzialność, prawdomówność, zaufanie. 
Po warsztatach zwiedzanie Biblioteki. 

Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

do 90 min ze
zwiedzaniem 

Grupa do 20
uczniów

13.07.2017 „Lekarz – zawód 
i misja” - warsztaty 
edukacyjne.

Zajęcia wykorzystujące multimedia (ciekawy reportaż 
o lekarzu z Panamy), opierające się na kreatywnej pracy 
indywidualnej, jak i grupowej. Na warsztatach poruszane 
będą zagadnienia t.j.: znaczenie powołania, misji 
w zawodzie lekarza, praca i poświęcenie dla innych ludzi. 
Przekazywane wartości: poczucie odpowiedzialności, 
altruizm, praca na rzecz innych. 
Po zajęciach możliwość zwiedzania Biblioteki. 

Uczniowie klas 3-5 
szkół podstawowych

do 90 min. ze
zwiedzaniem 

Grupa do 20
uczniów

13.07.2017 Wakacje z grami 
planszowymi.

Wspólne granie w planszówki pochodzące z bogatych 
zasobów Biblioteki (ponad 80 gier) dostosowane do wieku 
i możliwości uczniów.

Uczniowie szkół 
podstawowych

Ok. 120 min. Grupa do 20
uczniów

14.07.2017 „Polecam 
Małopolskę!”

Zajęcia dotyczące znajomości oraz promocji Krakowa, 
a także całego regionu małopolskiego

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 90 min Grupa do 20
uczniów



14.07.2017 Wakacyjne wojaże 
„Z Europkiem przez 
Europę!” 

„Z Europkiem przez Europę!” to edukacyjna gra planszowa, 
w której wesoły 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 szkół 
podstawowych 

Ok. 90 min. Grupa do 20
uczniów

17.07.2017 „Lekarz – zawód 
i misja” - warsztaty 
edukacyjne.

Zajęcia wykorzystujące multimedia (ciekawy reportaż 
o lekarzu z Panamy), opierające się na kreatywnej pracy 
indywidualnej, jak i grupowej. Na warsztatach poruszane 
będą zagadnienia t.j.: znaczenie powołania, misji 
w zawodzie lekarza, praca i poświęcenie dla innych ludzi. 
Przekazywane wartości: poczucie odpowiedzialności, 
altruizm, praca na rzecz innych. 
Po zajęciach możliwość zwiedzania Biblioteki. 

Uczniowie klas 3-5 
szkół podstawowych

do 90 min. ze
zwiedzaniem 

Grupa do 20
uczniów

18.07.2017 Tworzenie 
rzeczywistości ze 
słów - w świecie 
fantasy : gra 
terenowa.

Gra literacka na terenie Biblioteki, oparta na tekstach 
literatury fantastycznej.

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 120 min Grupa do 20
uczniów

19.07.2017 „Lekarz – zawód 
i misja” - warsztaty 
edukacyjne.

Zajęcia wykorzystujące multimedia (ciekawy reportaż 
o lekarzu z Panamy), opierające się na kreatywnej pracy 
indywidualnej, jak i grupowej. Na warsztatach poruszane 
będą zagadnienia t.j.: znaczenie powołania, misji 
w zawodzie lekarza, praca i poświęcenie dla innych ludzi. 
Przekazywane wartości: poczucie odpowiedzialności, 
altruizm, praca na rzecz innych. 
Po zajęciach możliwość zwiedzania Biblioteki.

Uczniowie klas 3-5 
szkół podstawowych

do 90 min. ze
zwiedzaniem 

Grupa do 20
uczniów

20.07.2017
TERMIN
ZAJĘTY
SP nr 2

100 lat temu 
w Krakowie... 
odkrywamy tajem-
nice. Gra miejska.

Historia Krakowa sprzed 100 lat w formie gry edukacyjnej na
terenie ograniczonym: Al. Focha i 3 Maja, ul. Piłsudskiego. 
Gra nawiązuje do osoby J. Piłsudskiego i jego związków 
z Krakowem.

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 150 min Grupa do 20
uczniów

21.07.2017
TERMIN
ZAJĘTY
SP nr 48

Wakacje z grami 
planszowymi.

Wspólne granie w planszówki pochodzące z bogatych 
zasobów Biblioteki (ponad 80 gier) dostosowane do wieku 
i możliwości uczniów.

Uczniowie szkół 
podstawowych

Ok. 120 min. Grupa do 20
uczniów



21.07.2017 „Polecam 
Małopolskę!”

Zajęcia dotyczące znajomości oraz promocji Krakowa, 
a także całego regionu małopolskiego

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 90 min Grupa do 20
uczniów

25.07.2017 Tworzenie rzeczywis-
tości ze słów - 
w świecie fantasy : 
gra terenowa.

Gra literacka na terenie Biblioteki, oparta na tekstach 
literatury fantastycznej.

Uczniowie klas 1-6 
szkół podstawowych

Ok. 120 min Grupa do 20
uczniów

26.07.2017
TERMIN
ZAJĘTY
SP nr 36

Wakacyjne wojaże 
„Z Europkiem przez 
Europę!” 

„Z Europkiem przez Europę!” to edukacyjna gra planszowa, 
w której wesoły 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 szkół 
podstawowych 

Ok. 90 min. Grupa do 20
uczniów

01.08.2017
TERMIN
ZAJĘTY
SP nr 36

Tworzenie zakładki 
do książki oraz 
zwiedzanie Biblioteki.

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 
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.

Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 25
uczniów

22.08.2017 Tworzenie zakładki 
do książki oraz 
zwiedzanie Biblioteki.

 j.w. Uczniowie klas 1-3 
szkół podstawowych

Ok. 90 min. Grupa do 25
uczniów

Rezerwacje przyjmuje:  Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

E-mail: bibliografia@pbw.edu.pl  lub  tel.: (12) 427 33 77 w. 24


