DOLNOŚLĄSKA
BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA
WE WROCŁAWIU

ROK SZKOLNY
2018-2019

PRZEDSZKOLE
OFERTA ZAJĘĆ
DLA DZIECI

Szanowni Państwo,
wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej kształcenia
ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej, na rok szkolny 2018/2019 przygotowaliśmy
bogatą ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych.
Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji w zakresie:
- edukacji czytelniczej i bibliotecznej
- wychowania do wartości
- edukacji ekologicznej

Informacje organizacyjne
 Zajęcia edukacyjne proponowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we
Wrocławiu są bezpłatne.
 Zajęcia edukacyjne realizowane są w siedzibie Biblioteki:
Wrocław, ul. S.Worcella 25-27.
 Część proponowanych zajęć może zostać przeprowadzonych w placówkach (teren
Wrocławia) po wstępnym uzgodnieniu warunków.
 Udział w zajęciach należy uzgodnić, a zgłoszenia proszę kierować do Wydziału
Wspomagania szkół i placówek oświatowych:
tel. 71 377 28 19, e-mail: b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl

Proponowane zajęcia w układzie alfabetycznym:
Temat zajęć

Uczniowie –
poziom edukacyjny

Edukacja globalna dla najmłodszych z Teatrzykiem Kamishibai
Cele:
- kształtowanie u dzieci etycznych postawy wobec mieszkańców innych części
świata;
- zapoznanie dzieci z globalnymi współzależnościami pomiędzy różnymi
częściami świata;
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i ekologicznych;
integracja w grupie
Teksty: Szkoła Czi-Tam, Po drugiej stronie gór, Nowy dom rysia Rudka
Zajęcia w cyklu: Na czym polega współzależność?

edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna:
- dzieci w wieku od 5 lat
do 8 lat
czas trwania 45 min.
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Jacek mówi przepraszam
Cel zajęć:
zwrócenie uwagi dziecka na szkody, przykrości i smutek, jakie spowodować
może złe zachowanie wobec innych i odwrotnie – wdzięczność, radość a nawet
szczęście, jakich doświadczamy, kiedy jesteśmy dla innych mili, uczciwi i
dobrzy.
Zajęcia w cyklu: Podróże ku wartościom

przedszkole
dzieci 4-5 letnie
czas trwania 45 min.

Magiczny świat Teatrzyku Kamishibai
Kamishibai - to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą
obrazków - ilustracji wykonanych na kartonowych planszach wsuwanych do
małego drewnianego parawanu nazywanego butai. Kamishibai można
porównać do teatru marionetkowego, w którym miejsce marionetek zajmują
ilustracje. Tak więc to sztuka teatralna na papierze!
Proponowane zajęcia to kreatywne spotkania z tekstem, podczas których
uczestnicy słuchają opowieści, rozmawiają na poruszony w nich temat, rysują i
opowiadają swoje historie Kamishibai.
Proponowane teksty:
Groszki, Kotka Milusia, Lew w Paryżu, Mój przyjaciel Kemushi, Rower
Walentynki, Szukając Marudka, Trzeba będzie…, Bajka o Wiśle

Równi pomimo różnic - niebieskie niedźwiedzie są wśród nas
Cel zajęć:
rozwijanie umiejętności rozpoznawania uczuć własnych i cudzych, uczenie
empatii wobec innych oraz kształtowanie postawy tolerancji.

- przedszkole
grupy 4-6-latków
- szkoła podstawowa
klasy 1-3
czas trwania: 45-60 min.

przedszkole
dzieci 6-letnie
czas trwania 60 min.

Zajęcia w cyklu: Podróże ku wartościom

Wybaczyć… czy to takie proste?
Cel zajęć:
ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, kształtowanie
umiejętności nazywania uczuć i akceptowania ich, umiejętność przebaczania i
rozumienia innych
Zajęcia w cyklu: Podróże ku wartościom

Złość piękności szkodzi - o negatywnych emocjach
Cele zajęć:
- Wzbogacanie słownictwa emocjonalnego.
- Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych uczuć i emocji.
- Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
Zajęcia w cyklu: Podróże ku wartościom

przedszkole
dzieci 4-5-letnie
czas trwania 45 min.

przedszkole
dzieci 4-5-letnie
czas trwania 45 min.
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