
 

 

Zimowy Pakiet Biblioteczny 

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55, ul. Egipska 7 

Informacje i rezerwacja miejsc: Małgorzata Kalbarczyk lub Luiza Rojek 

email: bd55@bppragapd.pl lub tel. 22 672 06 92 

 

Istotą naszych spotkań edukacyjnych jest przede wszystkim umożliwienie czynnego  

i spontanicznego udziału dzieci w poznaniu literatury, poprzez wspólne czytanie, jak również 

pokazanie różnych możliwości kreowania zabawy z wykorzystaniem treści zawartej  

w książkach. Do udziału w zajęciach zapraszamy grupy z Warszawy i okolic.  

Ilość miejsc na każde spotkanie jest ograniczona. Zapisy według kolejności 

zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 13:00 oraz we wtorki, czwartki  

i piątki w godz. 10:00 lub 13:00. Dwa dni przed zajęciami prosimy o potwierdzenie 

przybycia. Z przyczyn niezależnych od Biblioteki terminy zajęć mogą ulec zmianie lub 

zostać odwołane.  

 

Oto nasze propozycje 

 

1. Kolorowy potwór 

Kolorowy potwór nie wie, co się z nim dzieje. Wszystkie jego emocje się poplątały, 

sam już nie wie, co właściwie czuje! Trzeba to szybko naprawić.  

Zajęcia wprowadzające dzieci w język uczuć i emocji. Zajęcia dla klas I-III.  

Czas trwania: około 45 minut  

 

2. Dinozurium, czyli zwierzęta, które zniknęły. 

Zajęcia dla przedszkoli oraz klas I - II o prehistorii. 

Czas trwania: 45 minut dla przedszkoli  

                       60 minut dla klas I 

 

3. Kolorowe morze. Co tu nie pasuje. 

Zabawy logiczne dla przedszkolaków. 4 – 5-cio latki. 

Czas trwania: 30 – 45 minut.  
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4. Witajcie w naszej bajce. 

Zajęcia w formie zabawy o klasycznej literaturze dla dzieci.  

Warsztaty dla klas 0 i II. 

Czas trwania: 45 minut.   

 

5. „Od stóp do głów”. 

Zajęcia na podstawie książki Erica Carle – wesoła rytmika: potrzebne od zaraz bystry 

wzrok i sprawne ciało. Naśladowanie (ćwiczenia z poruszania i odgadywania).  

Warsztaty dla przedszkolaków: 4-5 lat. 

Czas trwania zajęć 45 minut. 

 

6. Bezpieczny Internet. 

O tym jak bezpiecznie poruszać się w Internecie.  

Zajęcia dla klas II – IV. 

Czas trwania: 60 minut.  

 

7. Gdzie jest słoń…? 

Zajęcia dla przedszkoli o ekologii. Warsztaty uczulają dzieci na konsekwencje 

niszczenia naturalnego środowiska zwierząt.  

Czas trwania: 45 minut.  

 

8. Co się za tym kryje? 

Zabawy plastyczne dla klas II-III.  

Czas trwania: około 45 minut.  

 

9. Draka dla ekoniebioraka. 

Zajęcia dotyczące ekologii dla klas I-III. 

Czas trwania: około 45 minut.  

 

10. Wróg. 

Zajęcia poświęcone II wojnie światowej. Jest wojna. Widać jakieś pustkowie. Na 

pustkowiu dwie dziury. W dziurach dwaj żołnierze. Są wrogami…  

Zajęcia dla klas III-IV.  

Czas trwania: 60 minut.  



 

11. Tęgi umysł, czyli tajemnice inteligencji.  

Zagadkowe historie dotyczące działania ludzkiego rozumu. 

 Zajęcia dla klas III-IV.  

Czas trwania: 60 minut.  

 

12. Historie wyciągnięte z kapelusza. 

Zajęcia na podstawie książki Agnieszki Zimnowodzkiej, podczas których dzieci same 

będą tworzyć dziwne historie. Warsztaty na pobudzenie kreatywności i wyobraźni dla 

klas I – III 

Czas trwania: około 45 minut.  

 

13. Mirabelka – kiełkująca historia 

Zajęcia na podstawie książki pt. „Mirabelka” autorstwa Cezarego Harasimowicza. 

Poruszają one temat miłości w obliczu wojny oraz zwracają uwagę na ważne 

wydarzenia z historii Polski.   

Zajęcia dla klas IV-VI. 

Czas trwania: 60 minut 

 

14. Zagadki detektywistyczne.  

Zajęcia na podstawie cieszących się popularnością książek Martina Widmarka z serii 

„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” przeznaczone są dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym. Podczas spotkania dzieci poznają techniki działań młodych 

detektywów oraz sami wcielają się w ich rolę. Przed dziećmi stoi wyzwanie rozwiązania 

kilku zagadek, które doprowadzą do szczęśliwego zakończenia historii. Są to zagadki 

logiczne, matematyczne oraz sprawdzające wiedzę ogólną.  

Zajęcia dla klas II – IV.  

Czas trwania: 60 minut 

 

15. Kiedy nie wiesz co powiedzieć – Aciumpa. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które znają części mowy 

takie jak czasownik, przymiotnik i rzeczownik oraz potrafią odnaleźć różnice między 

nimi. Celem zajęć jest nauka korzystania ze słownika, umiejętność budowania definicji 

w słowniku, zapoznanie się z pojęciem „słowotwórstwo”. Poprzez różne formy pracy  



uczestnicy rozwijają swoją wyobraźnię oraz uczą się kreatywności. Zajęcia prowadzone 

są na podstawie książki „Aciumpa” Catariny Sobral.  

Warsztaty dla klas III – IV.  

Czas trwania: 60 minut 

 

16. Podróż po najpiękniejszych miastach świata. 

Gdzie się tańczy flamenco? Co się znajduje nad brzegiem Tamizy? Gdzie można zjeść 

kimchi, pizzę, sushi, a gdzie wuzetkę? W ciągu godziny uczestnicy zajęć odwiedzą 

kilkanaście miast świata, zabierając ze sobą wspomnienia uwiecznione na kartkach 

pocztowych. Na zajęciach w formie zabawy w skojarzenia i gry dzieci wybiorą się  

w edukacyjną podróż po świecie. Inspiracją do podróży jest książka Martina Haake 

„Atlas miast”.  

Warsztaty dla klas III – VI. 

Czas trwania: 60 minut 

 

17. „Sen Alicji, czyli jak działa mózg”. 

Warsztaty, które przybliżą dzieciom pojęcia związane z funkcjonowaniem naszego 

mózgu. Zajęcia przeprowadzone będą w formie zabawy multimedialnej i 

przeprowadzone zostaną na podstawie książek „Sen Alicji, czyli jak działa mózg” 

Jerzego Vetulaniego oraz „Mózg. To o czym dorośli Ci nie mówią” Bogusia 

Janiszewskiego 

Zajęcia dla klasy III – IV 

Czas trwania: 75 minut  

 

18. Komiks w bibliotece.  

Warsztaty z tworzenia komiksu. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z głównymi 

rodzajami komiksów, metodami pracy nad komiksem oraz spróbują odpowiedzieć na 

pytanie czy komiks jest sztuką? Celem spotkania jest nauka pracy w grupie oraz 

stworzenie własnego komiksu.  

Zajęcia dla klas IV – VII. 

Czas trwania: 90 minut.  

 

19. Polityka czyli o czym dorośli nie mówią – gra planszowa.  

Zajęcia w formie dużej gry planszowej na temat polityki i zagadnień z nią związanych. 

Uczestnicy, podzieleni na grupy, muszą odnaleźć się w świece polityków i zasad 



panujących w państwie. Gra została stworzona na podstawie książki Bogusława 

Janiszewskiego „Polityka”.  

Zajęcia dla uczniów klas VI – VI 

Czas trwania: 90 minut  

 

20. Tresura pióra. 

Cykl comiesięcznych warsztatów z kreatywnego pisania. Podczas zajęć uczestnicy 

dowiedzą się, jak wymyślać wciągające historie, tworzyć wyraziste postaci i pisać 

naturalnie brzmiące dialogi. Każde spotkanie będzie poświęcone innej formie 

literackiej. Zajęcia będą oparte na następujących książkach: „I ty możesz zostać 

pisarzem”, „Tresura pióra” i „Magia pisania”.  

Zajęcia dla klas V-VIII. 

Czas trwania: ok. 120 minut  

 

21.  Śledztwo w bibliotece – lekcja biblioteczna wykorzystująca mechanikę escape roomu 

Warsztaty wykorzystujące formę escape room’u do poznania biblioteki i katalogu 

internetowego. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy 

i wcielą się w detektywów, których zadaniem będzie rozwiązanie zagadki. W ciągu 60 

minut uczestnicy będą musieli rozwiązać szereg łamigłówek ukrytych w książkach, 

które doprowadzą ich do wykrycia sprawcy. 

Warsztaty dla klas V-VIII.   

Czas trwania: 120 minut 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty 

warsztatów bibliotecznych 

 

 


