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Drodzy Nauczyciele, 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą bezpłatnych zajęć 
edukacyjnych. Ujęte w niej propozycje zapewniają uczestnikom rozwój 
kompetencji kluczowych i wpisują się w kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.  

Lekcje w naszej Bibliotece wspierają Was w realizacji podstawy 
programowej i mogą być uzupełnieniem tego, co robicie z dziećmi 
w przedszkolu. Opieramy się w nich na autorskich pomysłach 
i nieszablonowych metodach pracy. 

Zaskoczcie swoich podopiecznych i pokażcie im, że w Bibliotece nie zawsze 
musi być cicho! 

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. 

 Nie ma możliwości realizacji zajęć w przedszkolu. 

 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” i w kodzie QR umieszczonym przy opisie lekcji. 
O realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w realizacji 
zajęć mają nauczyciele będący czytelnikami WMBP w Elblągu. 

 Osoby zainteresowane otrzymywaniem oferty 
edukacyjno-szkoleniowej Biblioteki Pedagogicznej 
w Elblągu zapraszamy do wypełnienia formularza. 

 
  

https://forms.gle/y6NW9AXupbpjPMGM7
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Temat Jaki to klocek? (B. Turulska) 

Czas 45 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
IV. 12); IV. 15) 

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 rozróżniają figury geometryczne, 

 klasyfikują figury geometryczne wg kształtu, koloru i wielkości, 

 wyodrębniają figurę geometryczną wg jednej, dwóch i trzech 
cech, 

 kodują regularność rytmiczną – układają szlaczek z figur, 

 liczą, dodają. 

Realizacja Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – Beata Turulska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://forms.gle/iE39sygiXuaj33u39 

Uwagi Lekcja adresowana jest do dzieci 5/6-letnich. 

 

  

https://forms.gle/iE39sygiXuaj33u39
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Temat Najpierw poznam, potem zaufam (J. Kusowska) 

Czas 35 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
II. 7) ; III. 9) ; IV. 5) 

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 znają zasady bezpieczeństwa w kontaktach z otoczeniem, 

 rozumieją podstawy pojęć: poznanie (kogoś/czegoś) 
oraz zaufanie. 

Realizacja Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – Joanna 
Kusowska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://forms.gle/jKo6NviAocR8HN716 

Uwagi Lekcja adresowana jest do dzieci 5/6-letnich. Prowadzona 
na podstawie  autorskiego opowiadania z teatrzykiem 
kamishibai. 
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Temat Biblioteka jakiej nie znamy (A. Szeląg) 

Czas 45 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
IV. 20) 

Cele 
operacyjne 

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. 

Realizacja Wydział Wspomagania Edukacji  – Anna Szeląg 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://goo.gl/forms/mg8EmnW8cfMSGdRX2 

  



 

8 

Temat Przedszkolaki kodują (A. Szeląg) 

Czas 45 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
IV. 4); IV. 5); IV. 8); IV. 9); IV. 12); IV. 14); IV. 15) 

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 doskonalą umiejętność określania kierunków i orientacji 
w przestrzeni, 

 kształtują umiejętność wydawania i zapisywania instrukcji 
przy pomocy prostych poleceń obrazkowych. 

Realizacja Wydział Wspomagania Edukacji  – Anna Szeląg 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://goo.gl/forms/7Hif8AqL7h0vObIP2 

Uwagi Lekcja adresowana jest do dzieci 5/6-letnich. Zajęcia 
wprowadzają w świat programowania „bez komputera”. 

 

  
Priorytet 7 

MEiN 
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Temat Kosmiczna przygoda (A. Szeląg) 

Czas 45 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
IV. 4); IV. 5); IV. 8); IV. 9); IV. 12); IV. 14); IV. 15) 

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 wiedzą, jak zbudowany jest Układ Słoneczny, 

 wymieniają planety Układu Słonecznego i ich 
charakterystyczne cechy, 

 rozwijają umiejętność pracy w zespole. 

Realizacja Wydział Wspomagania Edukacji  – Anna Szeląg 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://forms.gle/bwMLD1jVXBt7pgAP6 

Uwagi Lekcja adresowana jest do dzieci 5/6-letnich. 
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Temat Z „Abecadłem” Juliana Tuwima u przedszkolaków 
(M. Kobylińska) 

Czas 60 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

W zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej; Osobiste, 
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się 

Podstawa 
programowa 

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

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 poznają poezję Juliana Tuwima, 

 rozwijają twórczość językową, 

 rozpoznają i nazywają litery. 

Realizacja Wydział Udostępniania Zbiorów – Magdalena Kobylińska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://goo.gl/forms/f2p7eonXf6y9nM9q1 
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Temat Dinozaury - kreujemy świat prehistoryczny 
(M. Kobylińska) 

Czas 60 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii; Osobiste, społeczne 
i w zakresie umiejętności uczenia się 

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 Wydział Udostępniania Zbiorów – Magdalena Kobylińska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://goo.gl/forms/tXPvKxA0KyOSsDcr2 
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Temat Morskie przygody (M. Kobylińska) 

Czas 60 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii i inżynierii; Osobiste, społeczne 
i w zakresie umiejętności uczenia się; Obywatelskie 

Podstawa 
programowa 

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

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 opisują morze i krajobraz nadmorski, 

 rozwijają ekspresję ruchową, 

 doskonalą motorykę małą przez ćwiczenia 
grafomotoryczne, 

 wykonują samodzielnie łódkę z żaglem. 

Realizacja Wydział Udostępniania Zbiorów - Magdalena Kobylińska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://goo.gl/forms/2pbj684dFLZvUwFC3 
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Temat „Złota kaczka” - nie to złoto co się świeci 
(M. Kobylińska) 

Czas 60 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; 
W zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
I.5; IV.1; IV.3; IV.5; IV.11; IV.21 

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 poznają „Legendę o złotej kaczce” w teatrzyku kamishibai, 

 doskonalą motorykę małą przez konstruowanie kaczki 
z origami kółkowego, 

 przetwarzają informację obrazkową na ruch dynamiczny. 

Realizacja Wydział Udostępniania Zbiorów - Magdalena Kobylińska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://forms.gle/5or7ssv25fdDnwBw5 

Uwagi Lekcja adresowana jest do dzieci 4/5-letnich.  
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Temat Kiedy byłem małym chłopcem (M. Szczepańska) 

Czas 45 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; 
W zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
III.1); III.2); III.3); III.5); III.6) 

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 wykorzystują informacje z filmu do prowadzenia rozmowy 
i realizacji zadań, 

 potrafią ułożyć puzzle z postacią papieża Jana Pawła II, 

 potrafią dokończyć ilustracje z kadru filmowego. 

Realizacja Wydział Udostępniania Zbiorów – Mariola Szczepańska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://forms.gle/7NxVnmHeXF61RnJy5 

Uwagi Lekcja adresowana jest do dzieci 5/6-letnich. 

 

 

  

 

Priorytet 1 
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Temat Moje emocje są OK (M. Szczepańska) 

Czas 45 min. 

Kompetencje 
kluczowe 

Osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; 
W zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 

Podstawa 
programowa 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego: 
II.1); II.2); II.3); II.4); II.6); II.9) 

Cele 
operacyjne 

Dzieci: 

 rozpoznają i nazywają swoje emocje i uczucia, 

 przedstawiają swoje emocje i uczucia w różnorodnych 
artystycznych formach wyrazu, 

 uświadamiają sobie przeżywane emocje. 

Realizacja Wydział Udostępniania Zbiorów – Mariola Szczepańska 

Formularz 
zgłoszeniowy 

https://forms.gle/ktnFprsVKyxyEU7WA 

Uwagi Lekcja adresowana jest do dzieci 5/6-letnich. Zajęcia 
realizowane na podstawie książki „Kolorowy potwór” Anny 
Llenas. 

 

 

  

Priorytet 1 
MEiN 
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WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 

zaprasza w następujące dni i godziny: 

poniedziałek, wtorek  900 – 1800 

środa, czwartek, piątek 900 - 1500 

2. i 4. sobota miesiąca 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: 
 

 

 

 


