
 

 

 

 
 

Szczegółowe informacje dotyczące 
zajęć oraz ustalenie terminów: 

telefonicznie, 
 mailowo  

lub osobiście  
w naszej placówce  

minimum 2 tygodnie  
przed zajęciami. 

 
Na zajęcia dla dzieci z Ukrainy 

zapraszamy co środę od 1200 do 1500  
po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

 
Rozważymy również inne propozycje 
tematów dotyczących: 

▪ Biblioterapii 
▪ Edukacji regionalnej 
▪ Bezpieczeństwa w Internecie 
▪ Kreatywnych zajęć czytelniczo-

plastycznych 
▪ Patronów roku 2022 i 2023 
▪ oraz innych zagadnień edukacji 

czytelniczej i medialnej. 
 

Zapraszamy do korzystania z naszej 
oferty zajęć edukacyjnych. 

 

 Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. Józefa Lompy        

w Katowicach Filia w Jaworznie 

 

Rynek Główny 17 (II piętro) 
43-600 Jaworzno 
tel. 32 616 26 95 

 

__________________________________ 

Godziny udostępniania zbiorów  
w roku szkolnym 2022/2023: 

 

Poniedziałek 1200 – 1900 
Wtorek, czwartek 800 – 1500 

Środa, piątek 1000 – 1700 
Sobota (wg harmonogramu) 

900 – 1400 
(03.09, 01.10, 05.11, 03.12, 14.01,  
04.02, 04.03, 01.04, 13.05, 03.06) 

 

___________________________________ 
 

Ważne linki: 
Strona: jaworzno.pbw.katowice.pl 
Blog: pbwjaworzno.blogspot.com 

Facebook: pbwjaworzno 
Instagram: pbwjaworzno 
Wakelet: @PBWJaworzno 

 

___________________________________ 
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Biblioterapia 

Dobry przyjaciel –zajęcia z elementami biblioterapii 
dla dzieci w wieku 4-5 lat. 

 

Marzenie by mieć przyjaciół – zajęcia z elementami 
biblioterapii dla klas I-III szkół podstawowych. 

Teatrzyk Kamishibai 

Przygody Pingwina Pingo – dla dzieci w wieku 4-5 lat. 
 

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie - dla dzieci  
w wieku 4-5 lat. 

 

Zróbmy bajkę – warsztaty kreatywne dla dzieci  
w oparciu o teatrzyk kamishibai,  
dla klas I-III szkół podstawowych. 

Gotowi na Kodowanie 

Zajęcia z kodowania przy użyciu planszy do 

kodowania i nie tylko: dyktanda graficzne, 

krzyżówki, quizy, turnieje, wykreślanki, puzzle -  

dla przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych. 

Wybrane zajęcia edukacyjne 

Baśnie z różnych stron świata – dla przedszkoli  
oraz klas I-III szkół podstawowych. 

 

Legendy śląskie: „Legenda o odkryciu węgla”, 
„Legenda o Pustyni Błędowskiej” – dla przedszkoli 

oraz klas I-III szkół podstawowych. 
 

Poznajemy jaworznicką bibliotekę pedagogiczną – 
 dla wszystkich poziomów nauczania. 

 

Gamebooki – czym są gry paragrafowe -  
dla wszystkich poziomów nauczania. 

 

Smartfon – przyjaciel czy wróg –  
dla wszystkich poziomów nauczania. 

 
 
 

 

  

Zajęcia dla szkół 
podstawowych 

Klasa IV 
Poznajemy słowniki i encyklopedie. 

 

Klasa V 
Tworzymy katalog ciekawych książek. 

 

Klasa VI 
Drugie życie książki – bookartyzm. 

 

Klasa VII 
Comic Strip - kolorowe zeszyty, komiks, manga. 

 

Bohaterowie, czyli kto przyczynił się do odzyskania 
niepodległości. 

 

Klasa VIII 
Kobiety Niepodległej. 

 

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy 
Заняття для дітей з України 

Biblioterapia i zajęcia integracyjne (gry i zabawy), plastyka, 
muzyka, kodowanie dla dzieci, puzzle, origami. 

Бібліотерапія та інтеграційна діяльність (ігри та заняття), 
мистецтво, музика, кодування для дітей, пазли, орігамі.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

 
  

  Zajęcia z EDUKACJI REGIONALNEJ 

oparte na kodowaniu przy użyciu smartfonów,  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Zakoduj Śląskie 

• Baśnie i legendy śląskie. 

• Pola i Wojtek na powstańczym szlaku. 

• Atrakcje Województwa Śląskiego. 

• Jak to jest po śląsku? – słówka na różne okazje. 

• Potrawy kuchni śląskiej. 

• Jan Paweł II w Województwie Śląskim. 

• Turnieje, quizy, szyfrówki na różne tematy. 

Zakoduj Jaworzno 

• Znani Jaworznianie. 

• Jaworznicki Chomik Europejski. 

• Muzyka w Jaworznie. 

• Jaworznickie symbole. 

• Zapomniane miejsca w Jaworznie . 

• Turnieje, quizy, szyfrówki o Jaworznie. 
 

Spotkania cykliczne 

• Narodowe Czytanie (wrzesień) 

• Dzień Głośnego Czytania (29 września) 

• Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
(październik) 

• Dzień Pluszowego Misia (15 listopada) 

• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  
(13 kwietnia) 

• Tydzień Bibliotek (maj) 

• Jak Nie Czytam Jak Czytam (czerwiec) 

• Cała Polska Czyta Dzieciom (czerwiec) 
 

 
 

 

                   


