ZAJĘCIA EDUKACYJNE
PRZEDSZKOLE
WARMIŃSKO-MAZURSKA
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU

ROK SZKOLNY
2018/2019

Drodzy Nauczyciele,
Wspierając przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na rok
szkolny 2018/2019, przygotowaliśmy bogatą ofertę bezpłatnych zajęć
edukacyjnych, do skorzystania z której Was i Waszych podopiecznych
zachęcamy.
Przygotowane przez nas zajęcia edukacyjne mają charakter
interdyscyplinarny. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy
i nauki oraz wspierają rozwój kompetencji kluczowych: porozumiewanie się
w języku ojczystym; społeczne i obywatelskie; matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne; świadomość i ekspresja kulturalna;
umiejętność uczenia się.
W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów pedagogicznych
i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dyrektor i Nauczyciele bibliotekarze
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
im. Karola Wojtyły w Elblągu
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Informacje organizacyjne



Zajęcia edukacyjne proponowane przez Warmińsko-Mazurską
Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu są bezpłatne.



Zajęcia edukacyjne realizowane są w siedzibie Biblioteki przy
ul. Świętego Ducha 25 w Elblągu.



Część proponowanych zajęć może zostać przeprowadzonych
w przedszkolach (teren Elbląga) pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych przy każdym temacie zajęć w polu „Uwagi”.



Udział w zajęciach należy zgłosić przynajmniej na tydzień przed
planowanym terminem, a zgłoszenia należy dokonać wypełniając
formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się w polu „Formularz
zgłoszeniowy”. O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo w realizacji zajęć mają nauczyciele będący
czytelnikami WMBP w Elblągu.



Oferujemy również zajęcia prowadzone na tematy wskazane przez
nauczycieli.
W takim przypadku zgłoszenia należy składać trzy tygodnie przed
planowanym
terminem
poprzez
formularz
zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/b8evWJtrlPG5gJcf1



Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć przez nauczyciel w lokalu
Biblioteki w oparciu o jej bazę sprzętową i zbiory.
W takim przypadku zgłoszenia należy składać trzy tygodnie przed
planowanym
terminem
poprzez
formularz
zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/0LOaLAtsZNaLXwop2
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Temat

Czas

Z „Abecadłem” Juliana Tuwima u przedszkolaków
(M. Kobylińska)
60 min.

Kompetencje
kluczowe

Świadomość i ekspresja kulturalna; Porozumiewanie się
w języku ojczystym

Podstawa
programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:
IV.2); IV.4); IV.8)

Cele
operacyjne

Realizacja
Formularz
zgłoszeniowy
Uwagi

Dzieci:
 poznają poezję Juliana Tuwima,
 rozwijają twórczość językową,
 rozpoznają i nazywają litery.
Wydział Udostępniania Zbiorów – Magdalena Kobylińska

https://goo.gl/forms/f2p7eonXf6y9nM9q1
Po zapewnieniu materiałów plastycznych dla dzieci istnieje
możliwość przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.

Priorytet
MEN
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Temat
Czas

Zasady Pana Niedźwiedzia (M. Kobylińska)
60 min.

Kompetencje
kluczowe

Porozumiewanie
i obywatelskie

Podstawa
programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:
I.5); IV.5); IV.11); IV.12); IV.14); IV.18)

Cele
operacyjne

Realizacja
Formularz
zgłoszeniowy
Uwagi

się

w języku

ojczystym;

Społeczne

Dzieci:
 poznają życie niedźwiedzi i zasady bezpiecznego
poruszania się po lesie,
 rozwijają twórczość językową,
 doskonalą motorykę małą i orientację w przestrzeni
przygotowując postać niedźwiedzia.
Wydział Udostępniania Zbiorów – Magdalena Kobylińska

https://goo.gl/forms/zp0xSh9d35EYtMiC2
Nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.
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Temat
Czas

Morskie przygody (M. Kobylińska)
60 min.

Kompetencje
kluczowe

Społeczne i obywatelskie

Podstawa
programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:
I.5); IV.1); IV.2); IV.18)

Cele
operacyjne

Realizacja
Formularz
zgłoszeniowy
Uwagi

Dzieci:
 opisują morze i krajobraz nadmorski,
 rozwijają ekspresję ruchową,
 doskonalą
motorykę
małą
przez
grafomotoryczne,
 wykonują samodzielnie łódkę z żaglem.

ćwiczenia

Wydział Udostępniania Zbiorów – Magdalena Kobylińska

https://goo.gl/forms/2pbj684dFLZvUwFC3
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.
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Temat
Czas

Gram w kolory (M. Kobylińska)
45 min.

Kompetencje
kluczowe

Społeczne i obywatelskie

Podstawa
programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:
I.5); IV.1); IV.2); IV.12)

Cele
operacyjne

Dzieci:
 opisują kolory i je rozróżniają,
 rozwijają ekspresję ruchową i spostrzegawczość przez
tworzenie zbiorów,
 przetwarzają informację obrazkową na ruch dynamiczny.

Realizacja
Formularz
zgłoszeniowy
Uwagi

Wydział Udostępniania Zbiorów – Magdalena Kobylińska

https://goo.gl/forms/QsnXyAzZdcglkbMp2
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.

Priorytet
MEN
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Temat

Czas

Dinozaury - kreujemy świat prehistoryczny
(M. Kobylińska)
60 min.

Kompetencje
kluczowe

Porozumiewanie się w języku ojczystym; Matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

Podstawa
programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:
I.6); IV.11); IV.12); IV. 15); IV. 18)

Cele
operacyjne

Dzieci:
 poznają informacje o dinozaurach,
 poznają zależności między budową ciała zwierząt a ich
sposobem odżywiania,
 kreują swojego dinozaura z figur geometrycznych.

Realizacja
Formularz
zgłoszeniowy
Uwagi

Wydział Udostępniania Zbiorów – Magdalena Kobylińska

https://goo.gl/forms/tXPvKxA0KyOSsDcr2
Nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.

Priorytet
MEN
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Temat
Czas

Biblioteka jakiej nie znamy (A. Szeląg)
45 min.

Kompetencje
kluczowe

Umiejętność uczenia się; Społeczne i obywatelskie

Podstawa
programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:
IV. 20)

Cele
operacyjne

Realizacja
Formularz
zgłoszeniowy
Uwagi

Dzieci:
 poznają bibliotekę oraz zawód bibliotekarza,
 znają różnicę miedzy księgarnią a biblioteką,
 wiedzą, jak należy zachowywać się w bibliotece,
 znają pojęcia: biblioteka, wypożyczalnia, czytelnia,
czytelnik, katalog oraz utrwalenie tych pojęć.
Wydział Wspomagania Edukacji – Anna Szeląg

https://goo.gl/forms/mg8EmnW8cfMSGdRX2
Nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.
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Temat
Czas

Przedszkolaki kodują (A. Szeląg)
45 min.

Kompetencje
kluczowe

Informatyczne; Matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne

Podstawa
programowa

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego:
IV. 4); IV. 5); IV. 8); IV. 9); IV. 12); IV. 14)

Cele
operacyjne

Realizacja
Formularz
zgłoszeniowy
Uwagi

Dzieci:
 doskonalą umiejętność określania kierunków i orientacji
w przestrzeni,
 kształtują umiejętność wydawania i zapisywania instrukcji
przy pomocy prostych poleceń obrazkowych.
Wydział Wspomagania Edukacji – Anna Szeląg

https://goo.gl/forms/7Hif8AqL7h0vObIP2
Lekcja adresowana jest do dzieci 5/6-letnich. Zajęcia
wprowadzają w świat programowania „bez komputera”. Nie ma
możliwości przeprowadzenia zajęć w przedszkolu.

Priorytet
MEN
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WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

zaprasza w następujące dni i godziny:
poniedziałek, wtorek
środa, czwartek, piątek
2. i 4. sobota miesiąca

900 – 1800
900 - 1500
900 - 1500

Kontakt
 55 237 62 62; 55 237 62 63 (wypożyczalnia)
 55 237 62 64 (czytelnia)
wypozyczalnia@wmbp.edu.pl

www.wmbp.edu.pl
ZNAJDZIESZ NAS NA:
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