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Lekcje realizujemy w godzinach od 8.30 do 14.30 z zachowaniem reżimu sanitarnego i wyłącznie w placówkach edukacyjnych.  
Zajęcia w bibliotece są wstrzymane do odwołania. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 32 210-39-50 min. dwa tygodnie wcześniej. 
 

I. Przedszkola 
 

LP. TEMAT ZAJĘĆ ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Biblioteka – niezwykłe miejsce Zapoznanie dzieci z podstawowymi informacjami na temat książki i biblioteki. 
Czytanie opowiadania M. Mortki Tappi i niezwykłe miejsce.  
 

 

Lucyna Jabłeka 
 

2. Bardzo głodna gąsienica Zajęcia w oparciu o książkę E. Carle’a.  
W trakcie zajęć dzieci poznają treść książki, utrwalają nazwy dni tygodnia oraz 
zapoznają się z fazami rozwoju motyla. Biorą udział w zabawach. 
 

 

Lucyna Jabłeka 
 

3. 
 

Lisek Fenek tłumaczy świat 
zajęcia z wykorzystaniem 
opowiadań z serii Przygody 
Fenka  

 

W cyklu prowadzone są zajęcia (do wyboru) w oparciu o opowiadania: 
- Kłopoty ze słowami – opowieść o jąkającym się koledze Fenka, 
- Wytrwałość – czym jest wytrwałość i jak ją w sobie rozwijać, 
- Sprzątanie świata – opowieść na temat śmiecenia. 
 

 

Lucyna Jabłeka 
 

(dla 3- i 4-latków) 

4. 
 

Poznajemy polskich poetów 
- na cykl składają się zajęcia (do 
wyboru): 

 

- Julian Tuwim dla dzieci - czytanie wierszy i zabawy do nich nawiązujące, 
- Samochwała, Kłamczucha i Skarżypyta z Leniem u Prota i Filipa – jak Jan 
Brzechwa pomaga dzieciom stać się lepszymi ludźmi, 
- Cztery pory roku z Marią Konopnicką, 
- Powiększające szkło Ludwika Jerzego Kerna – zabawy ze zwierzętami, 
zabawy z kolorami, 
- Idzie niebo ciemną nocą – lekcja z gwiazdami nad głowami, z trawy 
źdźbłami pod stopami. Twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny. 
 

 

Danuta Mika 

5. Skąd w mojej skarbonce 
znalazły się pieniądze – 
program własny 

Podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości dla dzieci. Tematy zajęć: 
1. Historia pieniądza, 
2. Zawody – kto gdzie pracuje i czym się zajmuje, 
3. Idziemy do sklepu. 
 

 

Danuta Mika 
(zajęcia wchodzące w skład 

programu nie są 
prowadzone osobno) 
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II. Klasy I – III 
 

LP.  

TEMAT ZAJĘĆ 
 

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH 
 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Książka moim przyjacielem – 
zajęcia z zakresu edukacji 
czytelniczej 

- Jak wygląda i działa biblioteka? – zasady korzystania i przykłady niezwykłych 
bibliotek, 
- Zawody związane z książką – m.in.: księgarz, introligator, pisarz, bibliotekarz. 

 

 
Lucyna Jabłeka 

2. Dziecko bezpieczne w domu, 
w szkole, w Internecie -
program własny 
 

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Tematy zajęć: 
1. Dobre i złe sekrety, 
2. Zajęcia w oparciu o wybraną książkę dotyczącą dręczycieli w szkole: Siedmiu 

wspaniałych, Dręczyciel w klasie lub Słup soli, 

3. Bezpiecznie przez życie, 

4. Dziecko bezpieczne przed komputerem. 
 

 
Danuta Mika 

(zajęcia wchodzące w skład 
programu nie są 

prowadzone osobno) 

3. Skąd w mojej skarbonce 
znalazły się pieniądze – 
program własny 

Podstawy edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości dla dzieci. Tematy zajęć: 
1. Historia pieniądza, 
2. Zawody – kto gdzie pracuje i czym się zajmuje, 
3. Idziemy do sklepu. 
 

Danuta Mika 
(zajęcia wchodzące w skład 

programu nie są 
prowadzone osobno) 

4. Edukacja globalna  
(ekologia, prawa człowieka) 

W cyklu prowadzone są zajęcia (do wyboru): 
- Nowy dom małego rysia Rudka – opowieść o lesie i skutkach wylesiania, 
- Po drugiej stronie gór – opowieść o tym, jak cenna jest woda, 
- Dzieci z Czarnego Lądu – prawa dziecka i ich przestrzeganie na świecie  
(w oparciu o opowiadanie z książki Moje prawa, ważna sprawa! Anny 
Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej), 
- Gadatliwy ptak Narina – opowiadanie w prosty sposób przybliża problem 
wysiedlania drobnych afrykańskich rolników przez wielkie firmy, 
- Żyrafa na rowerze – opowiadanie na temat utraty domu w wyniku działań 
wojennych. 

 

 
Lucyna Jabłeka 

(zajęcia z wykorzystaniem 
teatrzyku kamishibai) 



5. Poznajemy polskich poetów 
- na cykl składają się zajęcia 
(do wyboru): 

- Julian Tuwim dla dzieci - czytanie wierszy i zabawy do nich nawiązujące, 
- Samochwała, Kłamczucha i Skarżypyta z Leniem u Prota i Filipa – jak Jan 
Brzechwa pomaga dzieciom stać się lepszymi ludźmi, 
- Cztery pory roku z Marią Konopnicką, 
- Powiększające szkło Ludwika Jerzego Kerna – zabawy ze zwierzętami, 
zabawy z kolorami, 
- Idzie niebo ciemną nocą – twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny. 
 

 
 

Danuta Mika 

6. Znam swoje województwo Zapoznanie uczniów z województwem śląskim i jego symbolami (herb, flaga, 
logo, wybrane miasta i instytucje kultury). Zajęcia dla kl. III-IV. 
 

 

Lucyna Jabłeka 

 

7. 
Każdy nosi w sobie coś 
wartościowego 

Zajęcia w oparciu o opowiadanie Rubinek Artura Barcisia.  
W ich trakcie uczniowie słuchają opowiadania, wypowiadają się na temat 
„inności” oraz biorą udział w zabawach związanych z tematem lekcji. 
 

 
Lucyna Jabłeka 

8. Polskie symbole narodowe 
 

Zajęcia na temat godła, flagi i hymnu Polski z wykorzystaniem materiałów 
Fundacji Uniwersytet Dzieci i gry edukacyjnej Polak mały. 

Lucyna Jabłeka 
(tylko w okolicy 3 maja) 

 
 

 

III. Klasy IV - VI 
 

 
LP. 

 
TEMAT ZAJĘĆ 

 

 
ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Podróż po polskich 
bibliotekach 

Historia i współczesność polskich bibliotek. Uczniowie poznają Bibliotekę 
Narodową, Jagiellońską, Śląską i inne. 
 

Lucyna Jabłeka 
 

2. Podróż po bibliotekach na 
świecie 

Opowieść o bibliotekach od Egiptu po Biegun Północny, która ma na celu 
m.in. pokazanie uczniom, że biblioteki to miejsca bardzo różnorodne i 
nowoczesne. 
 

 
Lucyna Jabłeka 

 

3. Dziecko bezpieczne przed 
komputerem 

Lekcja przygotowana w oparciu o serię kreskówek „Owce w sieci” 
poświęconych bezpieczeństwu młodych internautów korzystających  
z nowych technologii. Dla uczniów kl. III-VI. 
 

 
Danuta Mika 

4. Słup soli Lekcja przygotowana na podstawie książki E. Zubrzyckiej. Dla uczniów kl. III-V. 
 

Danuta Mika 
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IV. Klasy VII - VIII 
 

 
LP. 

 
TEMAT ZAJĘĆ 

 

 
ZAGADNIENIA OMAWIANE NA ZAJĘCIACH 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA  
UWAGI 

1. Jak bierni obserwatorzy mogą 
stać się bohaterami 
 

Zajęcia na podstawie Projektu Bohaterskiej Wyobraźni prof. F. Zimbardo.  
Dla uczniów kl. VI-VIII. 

Danuta Mika 

2. Wulkan, pióro i wachlarz Opowieść o Helenie Janinie Pajzderskiej – podróżniczce i pisarce z XIX w. 
Porusza m.in. tematykę równouprawnienia kobiet i traktowania osób 
ciemnoskórych przez Europejczyków. 
 

Lucyna Jabłeka 
(zajęcia z wykorzystaniem 

teatrzyku kamishibai) 

3. Nie potrzeba słów Przybliżenie postaci i twórczości Franciszki Themerson, uznanej polskiej 
ilustratorki, rysowniczki, scenografki, malarki. 
 

Lucyna Jabłeka 
(zajęcia z wykorzystaniem 

teatrzyku kamishibai) 
 

4. Elżbieta Zawacka – 
nauczycielka, kurierka, 
cichociemna 
 

Emisja filmu „Miałam szczęśliwe życie” (30 min.) oraz krótka opowieść  
o Elżbiecie Zawackiej (zajęcia dla kl. VIII). 

 

Lucyna Jabłeka 
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