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Drodzy Nauczyciele,
Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego przygotowaliśmy tematyczny informator „Nauczanie
zintegrowane cz. 2” o zbiorach audiowizualnych dostępnych w Wydziale
Wspomagania Edukacji i Multimediów Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.
Znajdziecie w nim Państwo: filmy edukacyjne, filmowe adaptacje literatury
polskiej i światowej, audiobooki, słuchowiska, muzykę.
Mamy nadzieję, że oferowane przez nas multimedia uatrakcyjnią Państwa
zajęcia edukacyjne.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!
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2

Spis treści
EDUKACJA POLONISTYCZNA ......................................................................... 4
EDUKACJA PRZYRODNICZA ........................................................................... 4
EDUKACJA MATEMATYCZNA ........................................................................ 6
EDUKACJA PLASTYCZNA................................................................................ 7
EDUKACJA MUZYCZNA.................................................................................. 8
EDUKACJA SPOŁECZNA ................................................................................. 8
ZAJĘCIA TECHNICZNE .................................................................................. 16
ADAPTACJE FILMOWE ................................................................................ 17
MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE ................................................................ 19

3

EDUKACJA POLONISTYCZNA
o

Dzieci z Bullerbyn [Film]
Na podstawie powieści Astrid Lingren. Czas: ok. 87 min. Nr inw. 729DVD

o

Agnieszka Osiecka dzieciom [Audiobook]
Na płycie po raz pierwszy znalazły się wszystkie utwory, które Agnieszka
Osiecka napisała dla dzieci.
Płyta zawiera: 1. Wstęp Daniela Passenta / czyta Waldemar Barwiński
(6 min.) ; 2. Dzień dobry Eugeniuszu / czyta Anna Cieślak (148 min.) ;
3. Dixie / czyta Waldemar Barwiński (75 min.) ; 4. Szczególnie małe sny
/ czyta Anna Cieślak (15 min.) ; 5. Wzór na diabelski ogon / czyta
Waldemar Barwiński (133 min.) ; 6. Zaszumiało jesienią / czyta Anna
Cieślak (1 min.) ; 7. Pantoflisko / czyta Waldemar Barwiński (12 min.) ;
8. Ptakowiec / czyta Anna Cieślak (60 min.) ; 9. Kolęda myszki / czyta
Waldemar Barwiński (1 min.). Nr inw. 331CD

EDUKACJA PRZYRODNICZA
o

Cztery kopyta [Film]
Ania chętnie odwiedza stadninę koni, gdzie spotyka nie tylko koleżanki
i kolegów ale także wielu czworonożnych przyjaciół. W filmie dzieci
poznają konie mieszkające w stadninie, zobaczą ich boksy, dowiedzą się
co jedzą i jak należy je pielęgnować aby były zdrowe. Poznają panią
trener, która zajmuje się szkoleniem koni oraz prowadzi lekcje jazdy
konnej dla dzieci. Czas: ok. 14 min. Nr inw. 564DVD

o

Od ziarenka do bochenka [Film]
Od kłosów pszenicy i żyta poprzez pracę rolników koszących zboże
kombajnami i mielenie zboża na mąkę w młynie wodnym. Składniki
potrzebne w piekarni by zrobić ciasto chlebowe oraz jakie urządzenia są
potrzebne aby upiec chleb. Czas: ok. 13 min. Nr inw. 566DVD
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o

Przygody Krzysztofa Kolumba [Film]
12 października 1492 r., wielki podróżnik – Krzysztof Kolumb po długiej
i pełnej niezwykłych przygód morskiej podróży dotarł do nieznanego
lądu. Tego dnia, spełniło się jego wielkie marzenie z dzieciństwa,
o odkryciu nowego, nikomu nieznanego miejsca na Ziemi. Czas: 30 min.
Nr inw. 591DVD

o

Śmieci [Film]
Film z zakresu edukacji ekologicznej dotyczy gospodarki odpadami
komunalnymi pochodzącymi z naszych domostw. W filmie pokazano
drogę odpadów od ich zbiórki poprzez ich składowanie, sortowanie,
kompostowanie oraz odzysk i ponowne wykorzystanie surowców
wtórnych. Czas: 16 min. Nr inw. 614DVD

o

Niebieski smok [Film]
Zabawny i pouczający film o grupie przyjaciół, która zaopiekowała się
małym niebieskim smokiem – Iskierką – i pomaga mu odnaleźć mamę.
Każdy z 13 odcinków stanowi punkt wyjścia do podjęcia z dziećmi
rozmów na temat otaczającego świata, m.in. o roślinach, o śniegu
i lodzie, o zdrowym trybie życia, o czystości. Film z polskim dubbingiem.
Płyta 1 zawiera: 1. Jeść i pić, żeby żyć? (13 min) ; 2. Kto jest taki jak ja?
(13 min) ; 3. Nabieramy krzepy (13 min) ; 4. Tajemnice roślin (13 min) ;
5. Posprzątajmy świat (13 min) ; 6. Maluchy rosną (13 min) ; 7. Co nam
się przyda? (13 min). Nr inw. 699DVD
Płyta 2 zawiera: 8. Wszystko się zmienia (13 min) ; 9. Zabawy na śniegu
(13 min) ; 10. Magiczny metal (13 min) ; 11. Uwaga, prąd! (13 min) ;
12. Światło i cień (13 min) ; 13. Tajemnicze dźwięki (13 min). Nr inw.
700DVD

o

Microcosmos: planeta w cieniu planety [Film]
Film przedstawia mikroskopijny wszechświat o niezwykłych
proporcjach, w którym dać się zaskoczyć deszczem może być fatalnym
w skutkach błędem. Zalany przedziwnym światłem, otoczony
nieznanymi dźwiękami widz, odkrywa fascynujące obrazy mikroświata
przeplatające się z ujęciami do jakich już przywykło ludzkie oko. Owa
podróż pozwala nam odczuć względność dwóch światów, a ponadto
stwarza niepowtarzalną okazję byśmy spojrzeli na nie oczami owada.
Czas: 72 min. Nr inw. 468AF
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o

Makrokosmos: podniebny taniec [Film]
Bohaterami filmu są majestatyczni władcy przestworzy. Makrokosmos
to niezwykła opowieść o wyznaczanych przez biologiczny zegar,
cyklicznych ptasich wędrówkach. Urzeka pięknymi zdjęciami, a także
nastrojową muzyką. Dzięki zaawansowanej technice i zaangażowaniu
twórców filmu, po raz pierwszy możemy tak wnikliwie przyglądać się
stworzeniom, które podbiły przestworza. Czas: 95 min. Nr inw. 705DVD

EDUKACJA MATEMATYCZNA
o

Bajka o Panu Zegarze [Film]
Film zrealizowano na podstawie książki i słuchowiska autorstwa Lecha
Tkaczyka. Czas: 20 min. Nr inw. 707DVD

o

Bajka o Panu Zegarze [Audiobook]
Bajka słowno-muzyczna autorstwa Lecha Tkaczyka wzbogacona
o materiały dydaktyczne.
Płyta zawiera: 1. Bajka o Panu Zegarze : bajka słowno-muzyczna
z piosenkami (18 min 34 s.) ; 2. Zaśpiewajmy sami : podkłady
orkiestrowe. Piosenka zegara ściennego (59 s.) ; 3. Piosenka zegara
podłogowego (52 s.) ; 4. Piosenka budzika (2 min 19 s.) ; 5. Piosenka
chóru zegarów (1 min 39 s.) ; 6. Piosenka Adasia (2 min 45 s.) ;
7. Piosenka budzika i chóru zegarów (2 min 38 s.) ; 8. Zróbmy
inscenizację. Podkład muzyczny do bajki w całości (18 min 34 s.) ; 9. Dla
naszej pani : podkłady fortepianowe do zajęć rytmicznych i nauki
śpiewu. Piosenka zegara ściennego (50 s.) ; 10. Piosenka zegara
podłogowego (50 s.) ; 11. Piosenka budzika (2 min 4 s.) ; 12. Piosenka
chóru zegarów (1 min 39 s.) ; 13. Piosenka Adasia (2 min 45 s.) ;
14. Piosenka budzika i chóru zegarów (2 min 37 s.). Nr inw. 377CD

o

Mama uczy cyferek [Audiobook]
Bajka słowno-muzyczna autorstwa Lecha Tkaczyka.
Płyta zawiera: 1. Mateuszek cyfry zna (4 min 25 s.) ; 2. Mama uczy
cyferek (5 min 5 s.) ; 3. Zrywam bzy na święto mamy (4 min 42 s.) ;
4. Mama uczy cyferek - muzyczne tło inscenizacji (5 min 10 s.) ;
5. Mateuszek cyfry zna - podkład do samodzielnego śpiewania (4 min
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24 s.) ; 6. Mateuszek cyfry zna - podkład do zajęć rytmicznych (4 min
17 s.) ; 7. Zrywam bzy na święto mamy - podkład do samodzielnego
śpiewania (4 min 43 s.) ; 8. Zrywam bzy na święto mamy - podkład
do zajęć rytmicznych (4 min 44 s.) ; 9. Podkład muzyczny do piosenki
"Mateuszek cyfry zna" z nagranymi głosami pomocniczymi (4 min 46 s.)
; 10. Podkład muzyczny do piosenki "Zrywam bzy na święto mamy"
z nagranym drugim głosem (4 min 40 s.). Nr inw. 370CD
o

Jak bocian Klekot cyferek się uczył [Audiobook]
Bajka słowno-muzyczna autorstwa Lecha Tkaczyka wzbogacona
o materiały dydaktyczne.
Płyta zawiera: 1. Piosenka o boćku Klekocie (3:06) ; 2. Jak bocian Klekot
cyferek się uczył : bajka (22:37) ; 3. Śpiewajmy sami : podkład
do "Piosenki o boćku Klekocie" (3:07) ; 4. Zróbmy inscenizację.
Jak bocian Klekot cyferek się uczył : tło muzyczne bajki (22:37). Nr inw.
380CD

EDUKACJA PLASTYCZNA
o

Edukacja przez ruch [Dokument dźwiękowy]
Zabawy z papierowym wachlarzem : oprawa muzyczna do gier i ćwiczeń
plastycznych.
Płyta zawiera: 1. Bouffons (3:56 min) ; 2. Les Cocos (3:18 min) ;
3. Bretonia (3:38 min) / J. F. Gerold (tradycyjna muzyka prowansalska).
4. Walc (5:05 min) ; 5. Marsz (5:26 min) ; 6. Polonez (4:19 min) / W. Kilar.
7. Walc kwiatów / P. Czajkowski (7:04 min). 8. Bolero / M. Ravel (15:46
min). 9. Maravillosos e Piadosos - cantiga 139 (tradycyjna muzyka
kastylijska; 2:06 min). 10. Lo primer de mai (tradycyjny taniec gastoński;
1:48 min). 11. Ta Me Mo Shui (tradycyjna muzyka celtycka; 1:53 min).
12. Denis Murphy's Ryan (tradycyjna muzyka celtycka; 2:40 min).
13. Against the wind (tradycyjna muzyka celtycka; 3:02 min). 14. Kriti
sirtaki (tradycyjna muzyka grecka; 3:16 min). Nr inw. 329CD
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EDUKACJA MUZYCZNA
o

Muzyczna akademia rozwoju [Dokument dźwiękowy]
Płyta 1: Mozart. Czas: ok. 76 min. Nr inw. 324CD
Płyta 2: Bach. Czas: ok. 60 min. Nr inw. 325CD
Płyta 3: Vivaldi. Czas: ok. 69 min. Nr inw. 326CD
Płyta 4: Chopin. Czas: ok. 73 min. Nr inw. 327CD
Płyta 5: Beethoven. Czas: ok. 66 min. Nr inw. 328CD

o

Walce i polki [Dokument dźwiękowy]
Płyta zawiera: Nad pięknym, modrym Dunajem ; Szybka polka ; Róże
południa ; Odgłosy wiosny ; Marsz perski ; Życie artysty ; Szybka polka
węgierska ; Wiedeńska krew ; Marsz z operetki "Baron Cygański". Czas:
ok. 56 min. Nr inw. 355CD

EDUKACJA SPOŁECZNA
o

Bon czy ton - savoir-vivre dla dzieci [Audiobook]
Płyta zawiera: 1. Autograf ; 2. Bekanie ; 3. Biżuteria ; 4. Butonierka ;
5. Buty ; 6. Całowanie w dłoń ; 7. Chustka do nosa ; 8. Częstowanie ;
9. Czyste ubranie ; 10. Czytanie cudzych listów ; 11. Dama i dżentelmen
; 12. Dłubanie w nosie ; 13. Drób ; 14. Dyskrecja ; 15. Dzień dobry ;
16. Dziękuję ; 17. Elegancja ; 18. E-mail ; 19. Fryzjer ; 20. Gafa ;
21. Gestykulacja ; 22. Guma do żucia ; 23. Gust ; 24. Hałasowanie ;
25. Herbata ; 26. Kapcie ; 27. Kaszel ; 28. Kłamstwo ; 29. Kłócenie się
przy ludziach ; 30. Kwiaty ; 31. List ; 32. Łyżeczka ; 33. Menu ; 34. Miejsce
w samochodzie ; 35. Mlaskanie, siorbanie ; 36. Moda ; 37. Mówienie
o nieobecnych ; 38. Nachalność ; 39. Oddech ; 40. On i ona czy ona i on ;
41. Otwieranie drzwi ; 42. Paznokcie ; 43. Plotkowanie ; 44. Plucie ;
45. Podglądanie ; 46. Pokazywanie języka ; 47. Pokazywanie palcem ;
48. Powitanie ; 49. Pożyczka ; 50. Proszę ; 51. Przechodzenie na ty ;
52. Przedstawianie się ; 53. Przekleństwa ; 54. Przekrzykiwanie się ;
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55. Przepraszam ; 56. Pukanie ; 57. Pytanie o wiek ; 58. Ręce w kieszeni
; 59. Rękawiczki ; 60. Robienie min do kierowców ; 61. Rozmowa z kimś
starszym ; 62. Sandały ; 63. Sąsiad ; 64. Schody ; 65. Serwetka ;
66. Siadanie do stołu ; 67. Skarpetki ; 68. Skromność ; 69. Smacznego ;
70. Spacer ; 71. Spóźnianie się ; 72. Sygnet ; 73. Szatnia ; 74. Szeptanie
na ucho ; 75. Sztućce ; 76. Śmiecenie ; 77. Tatuaż ; 78. Teatr ; 79. Telefon
komórkowy ; 80. Telefonowanie ; 81. Telewizor ; 82. Tolerancja ;
83. Ulica ; 84. Ulubione zwierzątko ; 85. Ustępowanie miejsca ;
86. Uśmiech ; 87. Winda ; 88. Włosy ; 89. Wsiadanie do samochodu ;
90. Wsiadanie i wysiadanie ; 91. Wścibstwo ; 92. Wybrzydzanie ;
93. Wychodzenie po angielsku ; 94. Wycieranie nosa ; 95. Wykałaczka ;
96. Wymądrzanie się ; 97. Zachowanie przy stole ; 98. Zapach ;
99. Zdrowy rozsądek ; 100. Zęby ; 101. Ziewanie ; 102. Zupa ;
103. Żegnanie się. Czas całości: ok. 230 min. Nr inw. 376CD
o

Franklin [Film]
Film opowiadania o małym żółwiku, Franklinie i jego najbliższych
przyjaciołach: Misiu, Gąsce, Króliku i wielu innych, które nauczą, jak być
dobrym i uczciwym.
Płyta 1 zawiera: 1. Starszy brat Franklina (ok. 10 min.) ; 2. Franklin
i rozbity globus (ok. 10 min.) ; 3. Franklin i autobus (ok. 10 min.) ;
4. Franklin zrzęda (ok. 10 min.). Nr inw. 542DVD
Płyta 2 zawiera: 1. Obietnica Franklina (ok. 10 min.) ; 2. Franklin
i naśladowca (ok. 10 min.) ; 3. Franklin śpi w namiocie (ok. 10 min.) ;
4. Franklin i święto duchów (ok. 10 min.). Nr inw. 543DVD
Płyta 3 zawiera: 1. Wydra z wizytą u Franklina (ok. 10 min.) ; 2. Batoniki
Franklina zniknęły (ok. 10 min.) ; 3. Franklin i czerwona hulajnoga
(ok. 10 min.) ; 4. Franklin boi się ciemności (ok. 10 min.). Nr inw.
544DVD

o

Strażak [Film]
W filmie dzieci poznają prawdziwą pracę strażaków. Swoją wycieczkę
rozpoczną od obejrzenia wozów strażackich, potem zobaczą jak
wygląda ubiór strażaków, przyjęcie zgłoszenia i wyjazd strażaków
na akcję. Zobaczą gaszenie pożarów, ewakuację ludzi za pomocą
drabiny strażackiej, prostą akcję z zakresu ratownictwa technicznego
(uwalnianie kierowcy z samochodu, który uległ wypadkowi).
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Dzieci zobaczą też ubiór i akcję strażaków z zakresu ratownictwa
chemicznego oraz pracę strażaków nurków. Zobaczą też jak wyglądają
codzienne ćwiczenia strażaków, aby zachować kondycję zdrowotną.
Film nie zawiera żadnych drastycznych scen. Czas: ok. 13 min. Nr inw.
622DVD
o

Rolnik [Film]
W filmie dzieci zobaczą gdzie mieszka rolnik i na czym polega jego
codzienna praca w zależności od pór roku. Dowiedzą się jak nazywają
się urządzenia i maszyny które pomagają rolnikowi w wykonywaniu
pracy. Obejrzą prace polowe: orkę, siew, żniwa, wykopki. Zobaczą
zwierzęta jakie hoduje rolnik. Po obejrzeniu filmu dzieci zorientują się,
że rolnik jest producentem żywności między innymi : mleka, mięsa,
owoców, warzyw. W filmie dzieci zobaczą także staropolski zwyczaj
związany z pracą rolnika - Święto Plonów. Czas: ok. 13 min. Nr inw.
623DVD

o

Listonosz [Audiobook]
Bajka słowno-muzyczna autorstwa Lecha Tkaczyka.
Płyta zawiera: 1. Listonosz : bajka (ok. 7 min.) ; 2. Pan Listonosz :
piosenka (ok. 5 min.) ; 3. Zróbmy inscenizację : muzyka ilustracyjna
do bajki "Listonosz" (ok. 7 min.) ; 4. Zaśpiewajmy sami : podkład
do piosenki "Pan Listonosz" (ok. 5 min.). Nr inw. 371CD

o

Kominiarz [Audiobook]
Bajka słowno-muzyczna autorstwa Lecha Tkaczyka.
Płyta zawiera: 1. Intro (22 s.) ; 2. Chcę być kominiarzem : piosenka
(3 min. 2 s.) ; 3. Kominiarz : bajka (2 min. 40 s.) ; 4. Piosenka o kominiarzu
: piosenka (3 min.) ; 5. Komar kominiarz : piosenka (3 min. 37 s.) ;
6. Kominiarz : tło muzyczne bajki (2 min. 40 s.) ; 7. Chcę być kominiarzem
: podkład do piosenki (1 min. 36 s.) ; 8. Piosenka o kominiarzu : podkład
do piosenki (3 min.). Nr inw. 372CD

o

Opowiastki familijne [Audiobook]
Pakiet „Opowiastek Familijnych” to zbiór czterdziestu starannie
wybranych opowiadań przygotowanych w formie audiobooka dla dzieci
przedszkolnych i szkolnych z kl. I-III. Każde z opowiadań porusza ważny
problem wychowawczy i stanowi pretekst do zajęć i dyskusji z dziećmi
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na ten temat. Pomocny w tym jest przygotowany zbiór konspektów
dołączony do pakietu (nr inw. 324DT). Opowiastki kształtują
wartościowe cechy charakteru, dostarczają wielu cennych informacji:
właściwego zachowania i życia w społeczeństwie. Jest to przewodnik,
który pomaga małemu dziecku zrozumieć i rozwiązywać różnorodne
problemy, a także przekazuje jak najlepsze wzory.
Dziecko odczuwa bardzo silnie emocje takie jak radość, złość, żal i strach
i nie zawsze potrafi sobie z tymi uczuciami radzić a „Opowiastki
Familijne” pomogą otworzyć się dziecku na świat i samego siebie.
Płyta 1 zawiera: 1. Czy Edyta jest bardzo brzydka (ok. 12 min) Opowiadanie traktuje o problemie wyśmiewania dziecka biednego,
postrzeganego przez grupę rówieśniczą jako ,,gorsze”, inne. Bohaterką
jest dziewczynka z Domu Dziecka. Próba rozwiązania konfliktu
pomiędzy dziećmi, a dziewczynką poprzez uświadomienie grupie
rówieśniczej jej uczuć i przeżyć. 2. Krzysiu chce psa (ok. 16 min.) Opowiadanie uczące odpowiedzialności za zwierzęta, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na obowiązki dziecka wobec zwierząt, poprzez
ukazanie mocno zarysowanych przykładów z życia chłopca
opiekującego się psem. 3. Karolina i Karol (ok. 15 min.) - Przysłowiowe
zetknięcie ,,dobra ze złem”, z próbą zwrócenia uwagi na silną
osobowość dziewczynki, która nie ulega złu, nie ma w niej chęci
naśladownictwa (tak częstej u dzieci), a pragnie zwalczyć je dobrem.
Celem opowiadania jest również nakłonienie dzieci do analizy postaci
Karola: ,,Dlaczego nagle stał się niegrzeczny?”. 4. Nikt mnie nie lubi
(ok. 15 min.) - Meritum tego opowiadania stanowi myśl iż: ,,Najwięcej
miłości potrzebują dzieci, które najmniej na nią zasługują”.
Próba dotarcia do niegrzecznej dziewczynki poprzez życzliwość
i serdeczność. Zwalczanie złych zachowań, wyłącznie dobrym
postępowaniem. 5. Dzidzia (ok. 18 min.) - Zazdrość o młodsze
rodzeństwo. Próba wytłumaczenia dzieciom, dlaczego rodzice
poświęcają więcej czasu młodszym członkom rodziny. Utwierdzenie
dzieci w przekonaniu, że są bardzo przez rodziców kochane. Nr inw.
347CD
Płyta 2 zawiera: 1. Lena chce mieć lalkę Barbi (ok. 25 min.) Opowiadanie o kradzieży, która jest wynikiem ogromnej chęci
posiadania lalki. Analiza uczuć dziewczynki w związku z kradzieżą.
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Uświadomienie dzieciom, jak należy się zachować w przypadku,
gdy zdarzy im się przywłaszczyć cudzą własność. 2. Bajka o zranionym
serduszku (ok. 10 min.) - Próba przekonania dzieci, aby słuchały głosu
własnego serduszka, aby czyniły dobrze w swoim życiu i kierowały się
własną wrażliwością. 3. Gabrysia szuka przyjaciela (ok. 13 min.) - Próba
znalezienia odpowiedzi na pytanie” Jakie cechy powinien posiadać
dobry przyjaciel? I dlaczego? Jakim ja powinienem być przyjacielem?
Jaką powinnam być przyjaciółką? 4. Prezent dla Agatki (ok. 14 min.) Autorka zachęca dzieci do wykonywania własnych, oryginalnych,
niepowtarzalnych prezentów. ,,Prezent dla Agatki” to także opowieść
o prawdziwej przyjaźni dwóch dziewczynek, dla których to właśnie
przyjaciel jest najcenniejszym danym od życia prezentem. 5. Inny
(ok. 12 min.) - Problem dzieci upośledzonych umysłowo, opóźnionych
w rozwoju. Głównym zamierzeniem tego opowiadania jest dyskusja
na temat prawidłowych relacji z osobami chorymi oraz ukazanie,
jak wiele można się od nich nauczyć. Nr inw. 348CD
Płyta 3 zawiera: 1. Zazdrośnica (ok. 16 min.) - Porusza problematykę
zazdrości wśród dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt, iż nie
jest możliwe posiadanie wszystkiego. W tym kontekście analiza uczucia
zazdrości i próba radzenia sobie z nią. 2. Okularnik (ok. 14 min.) Odrzucenie chłopca przez grupę. Typowy przykład ,,ofiary klasowej”.
Rozwiązanie problemu poprzez sprowokowanie sytuacji (rola
nauczycielki), w której chłopiec (sprawca zamieszania i kłopotów
,,Okularnika”) potrzebuje jego pomocy. 3. Jagoda (ok. 14 min.) Opowiadanie porusza upośledzenie fizyczne. Prowokuje do szerokiej
dyskusji na temat dzieci ,,wyglądających inaczej”. Kształtuje prawidłowe
relacje i rozwija wrażliwość. 4. Pyskata Renata (ok. 10 min.) –
W opowiadaniu poruszono częsty problem niewłaściwego
wykorzystania słów i tonu głosu. W ustach dzieci stają się one
narzędziem, którym próbują bronić się bądź ranić innych; innymi słowy
walczyć. 5. Nic nie cieszy Klaudii (ok. 21 min.) - Próba odpowiedzi na
pytanie; dlaczego tak wiele dzieci nie potrafi cieszyć się drobnymi
rzeczami, dlaczego do zaspokojenia potrzeb, do radości i uśmiechu
potrzebują głównie rzeczy materialnych? Opowiadanie uświadamia
dzieciom, jaką radość mogą dać rzeczy niematerialne. Mówi o tym,
że trzeba cieszyć się życiem i każdą jego chwilą. Nr inw. 349CD
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Płyta 4 zawiera: 1. Chłopiec na wózku (ok. 13 min.) - Próba zwrócenia
uwagi na problemy niepełnosprawnych rówieśników i zachęta
do zawierania przyjaźni. Poruszony został tutaj również problem
empatii. Zdrowy chłopiec postanawia przez jakiś czas poruszać się
na wózku. To doświadczenie pozwala mu spojrzeć na problemy
niepełnosprawnych rówieśników zupełnie z innej perspektywy.
2. Kto kogo przezywa tak samo się nazywa (ok. 15 min.) - Opowiadanie
porusza temat przezwisk. Kładzie nacisk na szczególnie uciążliwe
przezwiska, sprawiające przezywanym dzieciom przykrość. Próbuje
ukazać krzywdę dziecka, które naznaczone jest mało sympatyczną
,,ksywką”, często nawiązującą do wyglądu bądź widocznego
mankamentu. Opowiastka jest próbą zniechęcenia dzieci do
przezywania i dokuczania swoim rówieśnikom. 3. Tajemnicze Czamisie
(ok. 13 min.) - Główne przesłanie opowiadania to kształtowanie
umiejętności i chęci dawania innym własnego czasu, miłości i siebie.
4. Martyniczka (ok. 15 min.) - Zaczarowana laleczka pokrywa się
plamami zawsze wtedy, gdy dziecko do którego należy jest niegrzeczne.
Opowiadanie o dziecięcych konfliktach i próbie ich rozwiązania.
5. Kłamczucha (ok. 14 min.) - Analiza częstego zjawiska u dzieci jakim
jest kłamstwo. Próba rozróżnienia konfabulacji od kłamstwa, a także
wymyślania różnych historii, których powodem jest ,,bujna
wyobraźnia”. Nr. inw. 350CD
Płyta 5 zawiera: 1. To jest mój tatuś! (ok. 17 min.) - Opowiadanie
porusza trudne relacje ojczyma i córki. Pokazuje bunt dziewczynki
i przekonuje do budowania pozytywnych więzi między nimi. 2. Łatka
(ok. 14 min.) - Historia poruszająca trudne zagadnienie utraty przez
dziecko czegoś niezwykle ważnego w życiu. Opowiadanie ukazuje
związek pomiędzy utratą, a otrzymaniem w to miejsce ,,daru od losu”.
3. Drzewko marzeń (ok. 16 min.) - Opowiadanie o łzach, próba
zastanowienia się nad tym, dlaczego ludzie płaczą i co można zrobić, aby
łez smutku było jak najmniej. 4. Obrażalski Grześ (15 min.) - Ukazanie
częstych wad przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym; obrażanie się,
dąsanie, kapryszenie i próba podporządkowania sobie innych. Podczas
analizy tekstu dzieci, jako obserwatorzy mogą spojrzeć na swoje własne
wady. Pozwala to na pewien dystans i relatywną ocenę zachowań
bohatera, a poprzez to kształtuje umiejętność właściwego spojrzenia na
samego siebie. 5. Coś lepszego (ok. 14 min.) - Historia przekonująca
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dzieci do pracy w grupie, do wzajemnej pomocy, do troski o drugiego
człowieka. Nr inw. 351CD
Płyta 6 zawiera: 1. O Iwonie, która postanowiła wierzyć w to czego nie
widziała (ok. 14 min.) - Opowiadanie poruszające kwestię miłości
między rodzicami, a dziećmi, udzielające odpowiedzi na podstawowe
pytania: ,,Czy, jeśli mama jest na mnie zła, to nadal mnie kocha? Czy,
jeśli tatuś na mnie nakrzyczał, to kocha mnie, czy już nie?” Inspirujące
do rozmowy o uczuciach i emocjach, utwierdzające dzieci
w przekonaniu, że są kochane, choć w sytuacji konfliktowej tego nie
widać. Pozwalające zrozumieć negatywne emocje rodziców i uczące
rozdzielać te emocje od rodzicielskiej miłości, która trwa zawsze.
2. Czarodziejska podróż (ok. 19 min.) - Zwrócenie uwagi dzieci na
szczegóły, radości i smutki, które mijają dążąc do upragnionego celu.
3. Bucik Łukasza (ok. 16 min.) - W tej opowiastce główną rolę grają
marzenia. Opowieść o tym, jak bardzo wzbogacają one życie
wewnętrzne dzieci. 4. Kaziu i zasady (ok. 11 min.) - Historia
o ,,zasadach” i ich przestrzeganiu, w życiu każdego dziecka i każdego
dorosłego człowieka. Opowiadanie uświadamiające, iż brak zasad nie
oznacza wolności lecz samowolę, a ich przestrzeganie pomaga
w bezpiecznej wędrówce przez życie. 5. Antek rozrabiaka (ok. 15 min.)
- Historia opowiedziana w tym przypadku ma na celu skłonienie
do dyskusji, w której dzieci rozważą, w jaki sposób ułożyć sobie relacje
z rówieśnikami, którzy nie zawsze postępują dobrze. Wyeksponowano
zasadniczy problem: ,,Czy potępiać niegrzeczne dzieci, czy ich
zachowanie?” Odpowiedź jest prosta. Nie tolerujemy złych zachowań,
natomiast staramy się szanować rówieśników. Nr inw. 352CD
Płyta 7 zawiera: 1. Historia ukryta w czekoladzie (ok. 22 min.) Opowiadanie traktujące o kradzieży i jej motywach. W tym wypadku
braku pieniędzy i trosce o młodsze rodzeństwo. Celem historii jest
uświadomienie dzieciom, iż każda kradzież jest zła bez względu na
motywy, choć w tym wypadku dzieci odczuwają współczucie dla
głównej bohaterki i jej rodziny. Pozwala to spojrzeć na tę sama rzecz, na
różnych płaszczyznach i z wielu perspektyw, co stanowi wyjście do
ciekawej dyskusji. 2. Krótka bajka o miłości (ok. 8 min.) - Meritum
opowiastki stanowi ,,Miłość”, jako uczucie i jako słowo wypowiedziane.
Mówi o naturalnej potrzebie każdego człowieka i tęsknocie za
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usłyszeniem tego słowa. 3. Czarne, albo białe (ok. 14 min.) - ,,Dobro
albo zło” Historia ma na celu uświadomienie dzieciom, iż czasem wybór
pomiędzy dobrem a złem jest prosty. Zachęca do stawiania prostych
pytań i udzielania na nie jednoznacznych odpowiedzi. Przekonuje, iż
znajomość prostych reguł wyboru pomiędzy dobrem a złem pomaga
w życiu i jest podstawą rozwiązywania problemów bardziej złożonych.
4. Zwyczajne słowo (ok. 19 min.) - Główną bohaterką tej opowiastki jest
biedna dziewczynka i bogaty chłopiec. Historia porozumienia
i współżycia pomiędzy ludźmi biednymi i bogatymi; różnice
i podobieństwa, a także rola dziecka, które w żadnym z wyżej
wymienionych przypadków nie jest odpowiedzialne za to, w jakiej
rodzinie funkcjonuje. 5. Trzy słowa (ok. 14 min.) - Wspaniałe
opowiadanie dla przedszkolaków (od najmłodszych do starszaków)
zwracające uwagę na trzy zwroty grzecznościowe: ,,Proszę, dziękuję,
przepraszam”. Problematyka osadzona w scenerii bajkowej zachęca
do słuchania i dyskusji na ten temat. Nr inw. 353CD
Płyta 8 zawiera: 1. Tatusiu wróć (ok. 19 min.) - Opowiadanie
poruszające problem rozstania się rodziców i sytuacji dziecka w rodzinie
po tak traumatycznym wydarzeniu. 2. Biedne dziecko (ok. 14 min.) Bohaterem opowiadania jest chłopiec, któremu kilka lat wcześniej
zmarła mama. Szybko uświadamia sobie, że w związku z tragiczną
sytuacją, ludzie traktują go zupełnie inaczej niż rówieśników.
Początkowo okazują współczucie, troskę, ofiarowują opiekę, a z czasem
zaczyna się to przeradzać w pobłażliwość. Bohater zaczyna
wykorzystywać sytuację. 3. Szansa (ok. 13 min.) - Opowiadanie o tym,
że nie należy osądzać innych dzieci po pozorach. Historia o uprzedzeniu,
o zacietrzewieniu i nieuzasadnionej wrogości wobec drugiego dziecka.
4. Zmienić siebie (ok. 15 min.) - Meritum opowiadania stanowi motto:
,,Jeśli chcesz kogoś zmienić, zacznij od samego siebie”. 5. Miś
(ok. 13 min.) - Opowiadanie o kradzieży, ale i o stracie, rozwijające się
na dwóch płaszczyznach. Dominują uczucia i emocje dziewczynki, która
tytułowego misia utraciła. Pozwala wczuć się w rolę osoby
pokrzywdzonej, spojrzeć na stratę z jej perspektywy. Nr inw. 354CD
o

Clifford [Film]
Clifford wraz ze swoją właścicielką Emily Elizabeth Howard i przyjaciółmi
Cleo i T-Bonem codziennie przeżywa pasjonujące i dające do myślenia
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przygody. Seria przygód Clifforda uczy dzieci jak bawić się z innymi,
jak być uczynnym i jak zdobywać przyjaciół.
Płyta 1 zawiera: 1. Clifford i fasolka (12 min.) ; 2. Świerzb (14 min.) ;
3. Nowy przyjaciel (12 min.) ; 4. Burzowa pogoda (14 min.) ; 5. Gwiazdy
cyrku (12 min.) ; 6. Wielka trema (14 min.). Nr inw. 725DVD
Płyta 2 zawiera: 1. Festyn (12 min.) ; 2. Psie spotkanie (14 min.) ;
3. Wielki wyścig (12 min.) ; 4. Kłopoty z brzuszkiem (14 min.) ;
5. Pierwsze spotkanie z Cleo (12 min.) ; 6. Fałszywy przyjaciel (14 min.).
Nr inw. 726DVD
Płyta 3 zawiera: 1. Złapać ptaszka (12 min.) ; 2. Najlepsze przyjęcie
(14 min.) ; 3. Wróć do mnie Mak (12 min.) ; 4. Strach się bać (14 min.) ;
5. Mały Clifford (12 min.) ; 6. Witamy na Ptasiej Wyspie (14 min.).
Nr inw. 727DVD
Płyta 4 zawiera: 1. Mój Najlepszy Przyjaciel (12 min.) ; 2. Zabawka Cleo
(14 min.) ; 3. Przesyłka specjalna (12 min.) ; 4. Opowieść o promie
(14 min.) ; 5. Z ptaszkiem jest nas troje (12 min.) ; 6. Tu gdzie mieszkamy
jest najlepiej (14 min.). Nr inw. 728DVD

ZAJĘCIA TECHNICZNE
o

BHP dla najmłodszych cz. 1 [Film]
Postacie i drugi plan są przedstawione w konwencji rysunków
dziecięcych. Łubududuś, bardzo sympatyczny chłopiec znajduje się
w różnych sytuacjach, mogących stworzyć zagrożenie dla jego
bezpieczeństwa. Ostrzega go przed tym i komentuje sytuacje pocieszna
postać - pan Ostrożnicki.
Płyta „Łubududuś i pan Ostrożnicki” zawiera: 1. Kuchnia (6 min.) ;
2. Pokój (6 min.) ; 3. Łazienka (6 min.) ; 4. Pokój dziecinny (6 min.) ;
5. W warsztacie (6 min.) ; 6. W parku (6 min.) ; 7. Nad wodą (6 min.) ;
8. Na spacerze (6 min.). Nr inw. 567DVD

o

BHP dla najmłodszych cz. 2 [Film]
Filmy utrzymane są w konwencji gry komputerowej. Bohater filmu ma
za zadanie wskazać na wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą mu
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zagrażać w różnych pomieszczeniach i miejscach. Jeżeli się pomyli
lub o czymś zapomni - musi zaczynać od początku. Ma na to za każdym
razem pięć szans. Przy kolejnych powtórzeniach dzieci utrwalają
zdobyte wiadomości.
Płyta „Superochrona” zawiera: 1. Kuchnia (5 min.) ; 2. Pokój (5 min.) ;
3. Łazienka (5 min.) ; 4. Pokój dziecinny (5 min.) ; 5. Garaż (5 min.) ;
6. Ogród (5 min.). Nr inw. 568DVD
o

BHP dla najmłodszych cz. 3 [Film]
Pluszowa małpka - Makuś odpowiada dzieciom na podstawowe pytania
dotyczące bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
bezpiecznej zabawy i odpoczynku.
Płyta „Wytłumacz mi Makusiu” zawiera: 1. Kuchnia. Cz. 1. (4 min.) ;
2. Schody (4 min.) ; 3. Ogród, garaż (4 min.) ; 4. Lekarstwa (4 min.) ;
5. Zabawki (4 min.) ; 6. Kuchnia. Cz. 2. (4 min.). Nr inw. 569DVD

o

Pomysłowy Dobromir [Film]
W serialu w prosty sposób wyjaśnione są zasady działania "urządzeń"
stosownych w gospodarstwie domowym.
Płyta zawiera: 1. Mechaniczna igła ; 2. Pracowity nosiwoda ;
3. Szczekający talerz ; 4. Żywy obrazek ; 5. Budzik ; 6. Drukowane
kwiaty ; 7. Kolorowy promyk ; 8. Muzyczne popołudnie ; 9. Pomidory ;
10. Skrzydlate marzenia ; 11. Sposoby na ciężary ; 12. Uniwersalny
pojazd ; 13. Wodociąg ; 14. Budowa domu ; 15. Mechaniczne zamki ;
16. Miodobranie ; 17. Pożyteczne śmigło ; 18. Turbina ; 19. Zimowy
ogród ; 20. Żniwa. Czas całości: 194 min. Nr inw. 578DVD

ADAPTACJE FILMOWE
o

Mały Książę [Film]
Film animowany na podstawie powieści Antoniego de Saint-Exupéry.
Czas: 49 min. Nr inw. 546DVD

o

O dwóch takich co ukradli księżyc [Film]
Na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego "O dwóch takich
co ukradli księżyc".
17

Płyta zawiera 4 odcinki: 1. Jacek i Placek ; 2. Marchewkowe pole ;
3. Figlarz ; 4. Powrót. Czas całości: 104 min. Nr inw. 549DVD
o

Mikołajek [Film]
Na podstawie książki René Goscinnego i Jean-Jacques`a Sempé
pt. "Mikołajek".
Płyta 1 „Wszyscy kumple Mikołajka” zawiera: 1. Kłopotliwy prezent
(ok. 12 min.) ; 2. Wizyta u Ananiasza (ok. 12 min.) ; 3. Rower
(ok. 12 min.) ; 4. Uciekam z domu (ok. 12 min.) ; 5. Ludwinia (ok. 12
min.) ; 6. Piękny bukiet (ok. 12 min.). Nr inw. 550DVD
Płyta 2 „Dziewczyny kontra chłopaki” zawiera: 1. Dżodżo (ok. 12 min.) ;
2. Choroba (ok. 12 min.) ; 3. Wojna kujonów (ok. 12 min.) ; 4. Mecz
(ok. 12 min.) ; 5. Urodziny Jadwini (ok. 12 min.) ; 6. King (ok. 12 min.) ;
7. Jadwinia (ok. 12 min.). Nr inw. 551DVD
Płyta 3 „Mikołajek ma kłopoty” zawiera: 1. Wizyta babci (ok. 12 min.) ;
2. Latarka (ok. 12 min.) ; 3. Kreda (ok. 12 min.) ; 4. Loteria (ok. 12 min.)
; 5. Pojedynek (ok. 12 min.) ; 6. Bez ceregieli (ok. 12 min.). Nr inw.
552DVD
Płyta 4 „Pomysłowe chłopaki” zawiera: 1. Nasza gazeta (ok. 12 min.) ;
2. Fotografia (ok. 12 min.) ; 3. Szachy (ok. 12 min.) ; 4. Tajna wiadomość
(ok. 12 min.) ; 5. Zegarek (ok. 12 min.) ; 6. Muzeum (ok. 12 min.) ; 7.
Próba (ok. 12 min.). Nr inw. 553DVD

o

Mikołajek [Film]
Na podstawie książki René Goscinnego i Jean-Jacques`a Sempé
pt. "Mikołajek". Czas: 87 min. Nr inw. 584DVD

o

Pan Andersen opowiada [Film]
Płyta 1 „Brzydkie kaczątko i inne historie” zawiera: 1. Brzydkie
kaczątko (24 min.) ; 2. Ogrodnik i jego chlebodawcy (ok. 10 min.) ;
3. Zupa z kołka od kiełbasy (ok. 14 min.) ; 4. Towarzysz podróży (24
min.). Nr inw. 555DVD
Płyta 2 „Mała syrenka i inne historie” zawiera: 1. Mała Syrenka
(24 min.) ; 2. Staruszek i Staruszka (24 min.) ; 3. Pewna wiadomość
(ok. 11 min.) ; 4. Olle zmruż oczko (13 min.). Nr inw. 556DVD
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Płyta 3 „Nowe szaty cesarza i inne historie” zawiera: 1. Nowe szaty
cesarza (24 min.) ; 2. Zakochani (11 min.) ; 3. Stara latarnia (12 min.) ;
4. Rozbita butelka (13 min.). Nr inw. 557DVD
Płyta 4 „Dzielny ołowiany żołnierzyk i inne historie” zawiera: 1. Dzielny
ołowiany żołnierzyk (24 min.) ; 2. Złoty skarb (23 min.) ; 3. Pchła
i profesor (24 min.). Nr inw. 558DVD
o

David Copperfield [Film]
Na podstawie powieści Karola Dickensa. Czas: 73 min. Nr inw. 590DVD

o

Lassie - Malowane Wzgórze [Film]
Film na podst. powieści Alexandra Hulla. Czas: 78 min. Nr inw. 736DVD

o

Guliwer w krainie olbrzymów [Film]
Podczas morskiej żeglugi statek Lemuela Guliwera napotyka na
ogromny sztorm i tonie. Guliwerowi udaje się uratować i dopływa
do brzegu tajemniczej wyspy Brobdingnag zamieszkałej przez Olbrzymy.
Czas: 77 min. Nr inw. 591DVD

MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE
o

Magiczny świat bombek choinkowych [Film]
Dzieci doskonale wiedzą, że gdy nadejdą Święta Bożego Narodzenia cała
rodzina ubiera piękną choinkę. Na tej choince znajduje się bardzo wiele
ozdób i świecidełek. Są piękne, kolorowe i bardzo delikatne. A jak
powstają te piękne ozdoby choinkowe zobaczą dzieci w pracowni
artystycznej. Zgodnie z XIX-wieczną technologią, do pracy przystępuje:
rysownik, rzeźbiarz, dmuchacz i malarz bombek. Czas: ok. 15 min.
Nr inw. 565DVD

o

Wesoły Elf [Film]
Wesoły Elf Guciu to zaufany pomocnik Świętego Mikołaja. Pewnego
dnia postanawia samodzielnie odwiedzić mieszkańców ponurego
miasteczka Smętkowa, którzy nigdy nie doznali świątecznej radości.
Mały elf, aby spełnić swoje marzenia i obdarować ich prezentami musi
się zmierzyć z surowymi władzami Smętkowa. Czas: 45 min. Nr inw.
730DVD
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o

Cztery pory baśni – wiosna [Audiobook]
Dziecko dowiaduje się o zwyczajach zwierząt, istotnym znaczeniu
niektórych roślin, a także wadach czy też zaletach ludzi. Po fantastycznej
podróży z wiosną przemierzą kolejne krainy pełne baśni, bajek
i niesamowitych opowieści.
Płyta 1 zawiera: 1. Wiosna (ok. 7 min.) ; 2. Pierwsza jaskółka
(ok. 4 min.) ; 3. Bocianie gniazdo (ok. 5 min.) ; 4. Kowalik i pełzacz
(ok. 4 min.) ; 5. Pierwszy listek (ok. 5 min.) ; 6. Cietrzewie ok. 5 min.) ;
7. Szczepienie (ok. 5 min.) ; 8. Trzęsienie ziemi (ok. 5 min.) ; 9. Dąb i ptaki
(ok. 5 min.) ; 10. Znaleziona godzina (ok. 5 min.) ; 11. Jodełka i zając
(4 min.) ; 12. Prima aprilis (ok. 5 min.) ; 13. Sójka i chmurka (ok. 4 min.)
; 14. Smutny żart (ok. 4 min.) ; 15. Dzika gęś i wiatr (ok. 5 min.) ;
16. Trzmielica i szerszenica (ok. 4 min.) ; 17. Oddział położniczy
(ok. 5 min.) ; 18. Powrót krasnoludków (ok. 4 min.) ; 19. Wiosenne
dobranoc (ok. 4 min.) ; 20. Wężowy krawiec (ok. 5 min.) ; 21. Grzybowy
las (ok. 5 min.) ; 22. Kukułka (ok. 4 min.) ; 23. Powrót zimy (ok. 4 min.) ;
24. Niedziela Palmowa (ok. 4 min.) ; 25. Ciernik i żabka (ok. 4 min.) ;
26. Wiosenny deszcz (ok. 4 min.) ; 27. Mały wielki chrząszcz (ok. 4 min.) ;
28. Wielki Czwartek (ok. 5 min.) ; 29. Wielki Piątek (ok. 3 min.) ;
30. Wielka Sobota (ok. 4 min.) ; 31. Wielkanoc (ok. 4 min.) ; 32. Śmingusdyngus (ok. 4 min.). Nr inw. 373CD
Płyta 2 zawiera: 1. Świstaki-rozrabiaki (ok. 6 min.) ; 2. Nietoperze
i świetlik (ok. 4 min.) ; 3. Sprzątanie świata (ok. 5 min.) ; 4. Ptasie
podsłuchowisko (ok. 4 min.) ; 5. Biała biedronka (ok. 5 min.) ;
6. Baśniowe wynalazki (ok. 5 min.) ; 7. Jedna chwila (ok. 5 min.) ; 8. Buty
szewca (ok. 4 min.) ; 9. Imiona (ok. 4 min.) ; 10. Manifestacja (ok. 5 min.)
; 11. Jak kuzyn z kuzynem (ok. 4 min.) ; 12. Orzeł (ok. 4 min.) ;
13. Tandem (ok. 4 min.) ; 14. Bocianiątka (ok. 4 min.) ; 15. U fryzjera
(ok. 4 min.) ; 16. Nuda (ok. 5 min.) ; 17. Kwitną kasztany (ok. 4 min.) ;
18. Zjednoczona łąka (ok. 4 min.) ; 19. Poranek autorski (ok. 4 min.) ;
20. Cienie krasnoludków (ok. 4 min.) ; 21. Zimni ogrodnicy (ok. 4 min.) ;
22. Trzy śmietki (ok. 4 min.) ; 23. Latarnia i wróbelek (ok. 4 min.) ;
24. Niezapominajka (ok. 4 min.) ; 25. Konwalie (ok. 4 min.) ; 26. Lekcja
(ok. 4 min.) ; 27. Pomarańczowy cień (ok. 4 min.) ; 28. Białe piórko
(ok. 4 min.) ; 29. Serce z kamienia (ok. 4 min.) ; 30. Pachnący koncert
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(ok. 4 min.) ; 31. Pochyłe drzewo (ok. 5 min.) ; 32. Zazdrośnik
(ok. 4 min.). Nr inw. 374CD
Płyta 3 zawiera: 1. Mus poziomkowy (ok. 5 min.) ; 2. Zguba (ok. 4 min.)
; 3. Konwaliowa piosenka (ok. 2 min.) ; 4. Jaskółcze ziele (ok. 4 min.) ;
5. Pieniądze (ok. 5 min.) ; 6. Dwie zielarki (ok. 5 min.) ; 7. Ananas i owoce
(ok. 3 min.) ; 8. Sportowa rozmowa (ok. 4 min.) ; 9. Czerwcowy Mikołaj
(ok. 2 min.) ; 10. Gwóźdź (ok. 4 min.) ; 11. Topolowy śnieg (ok. 4 min.) ;
12. Kolekcjonerka (ok. 5 min.) ; 13. Stonoga i stokrotka (ok. 4 min.) ;
14. Wilga i promyk (ok. 4 min.) ; 15. Sekret (ok. 4 min.) ; 16. Modlitwa
gołębia (ok. 4 min.) ; 17. Nowalijki (ok. 4 min.) ; 18. Rozbitkowie
(ok. 4 min.) ; 19. Skała i źródło (ok. 4 min.) ; 20. Ptasi Teatr (ok. 4 min.) ;
21. Twarde powietrze (ok. 3 min.) ; 22. Wirtuoz (ok. 4 min.) ; 23. Błazen
i mędrzec (ok. 3 min.) ; 24. Dziewczynka i paw (ok. 4 min.) ; 25. Być i mieć
(ok. 4 min.) ; 26. Kufer (ok. 4 min.) ; 27. Niebieski wiatr (ok. 4 min.) ;
28. Pszczoła i wianek (ok. 4 min.) ; 29. Gdybuś Gdybalski (ok. 4 min.) ;
30. Powiedzonka (ok. 4 min.) ; 31. Wiosna odchodzi (ok. 4 min.). Nr inw.
375CD
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Indeks tytułowy
Agnieszka Osiecka dzieciom, 4
Bajka o Panu Zegarze, 6
BHP dla najmłodszych, 16, 17
Bon czy ton - savoir-vivre dla dzieci, 8
Clifford, 15
Cztery kopyta, 4
Cztery pory baśni – wiosna, 20
David Copperfield, 19
Dzieci z Bullerbyn, 4
Edukacja przez ruch, 7
Franklin, 9
Guliwer w krainie olbrzymów, 19
Jak bocian Klekot cyferek się uczył, 7
Kominiarz, 10
Lassie, 19
Listonosz, 10
Magiczny świat bombek
choinkowych, 19

Makrokosmos, 6
Mały Książę, 17
Mama uczy cyferek, 6
Microcosmos, 5
Mikołajek, 18
Muzyczna akademia rozwoju, 8
Niebieski smok, 5
O dwóch takich co ukradli księżyc, 17
Od ziarenka do bochenka, 4
Opowiastki familijne, 10
Pan Andersen opowiada, 18
Pomysłowy Dobromir, 17
Przygody Krzysztofa Kolumba, 5
Rolnik, 10
Strażak, 9
Śmieci, 5
Walce i polki, 8
Wesoły Elf, 19
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Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
zaprasza w następujące dni i godziny:
WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
2. i 4. sobota miesiąca

900 – 1800
900 - 1800
900 - 1500
900 - 1500
900 - 1800
900 - 1500

Po zbiory zaprezentowane w niniejszym materiale zaprasza
WYDZIAŁ WSPOMAGANIA EDUKACJI I MULTIMEDIÓW
900 – 1800
900 - 1500
900 - 1500
nieczynne
900 - 1800
nieczynne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Kontakt
 55 237 62 65; 55 237 62 73
multimedia@wmbp.edu.pl

www.wmbp.edu.pl
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