
 

 

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
„Biblioteka pod Atlantami” 

AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2022/2023 

ŻYJ W ZGODZIE Z PRZYRODĄ 

EKOLOGIA  

 

 

program 

edukacyjny 

Program w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Ma na celu uświadamianie dzieciom 
niepożądanych i niebezpiecznych zjawisk w środowisku oraz rozwijanie postaw 
i nawyków proekologicznych. W ofercie znajdują się różnorodne zajęcia o charakterze 
warsztatowym na temat m.in. segregacji śmieci, oszczędzania wody i energii. Całość 
dopełniają prezentacje multimedialne, prelekcje i seanse filmowe. 

Odbiorca: dzieci młodsze i starsze 

WAŁBRZYCH DAWNY I DZISIEJSZY 

EDUKACJA 
REGIONALNA  

 

program 

edukacyjny 

Program realizowany głównie na bazie zbiorów Pracowni Regionalnej: książek, map, 
pocztówek, zdjęć oraz dokumentów życia społecznego i innych zbiorów specjalnych.  
Ma przybliżyć odbiorcom historię i kulturę Wałbrzycha oraz ziemi wałbrzyskiej, wpływać 
przez to na proces integracji i budowania więzi lokalnej. Wypełniają go głównie zajęcia 
przygotowane w formie prezentacji multimedialnych, warsztatów historycznych  
i wycieczek dydaktycznych. Wykorzystywane są również gry: mobilna i planszowa. 

Odbiorca: dzieci młodsze i starsze 

RÓŻNE STRONY KSIĄŻKI 

EDUKACJA 
CZYTELNICZA 

 

 

program 

edukacyjny 

Celem programu jest budowanie obrazu książki jako wartościowego i wciąż 
atrakcyjnego elementu naszej kultury. Aspekt edukacyjny polega głównie na 
odkrywaniu i wykorzystywaniu rozmaitych walorów książki (m.in. poznawczego, 
artystycznego, integracyjnego, biblioterapeutycznego). Ponadto program ma pomóc  
w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz rozbudzaniu chęci obcowania z różnymi 
formami książki. Elementami programu są:  spotkania z autorami i ilustratorami, 
literackie gry mobilne, teatrzyk kamishibai i zajęcia biblioterapeutyczne. 
Odbiorca: dzieci młodsze i starsze 

CAŁY ŚWIAT ZAMKNIĘTY W KSIĄŻCE 

INTEGRACJA  

 

 

program 

edukacyjny  

Program skierowany jest do specjalnych grup użytkowników o obniżonych 
możliwościach poznawczych i rozwojowych. Korzystają z nich uczniowie szkoły 
specjalnej. Kontakt z książką pomaga nie tylko zdobywać wiedzę o otaczającym świecie, 
ale wspiera jednocześnie proces integracji w środowisku bibliotecznym osób  
z niepełnosprawnościami. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości 
indywidualnych uczestników. Spotkania budowane są w oparciu o ten sam schemat 
(prezentacja książki, wspólne czytanie, proste ćwiczenia manualne) 

Odbiorca: dzieci młodsze 

CUDZE CHWALICIE… 

PROMOCJA 
LITERATURY 

program 

edukacyjny 

Projekt promujący twórczość najwybitniejszych przedstawicieli literatury związanych  
z Wałbrzychem: poety Mariana Jachimowicza i noblistki Olgi Tokarczuk. Służą temu 
lekcje wspólnego czytania oraz warsztaty literackie. W przypadku M. Jachimowicza  
w działania edukacyjne włączone jest zwiedzanie Pokoju Pamięci Poety.  

Odbiorca: dzieci starsze 



INNE DZIAŁANIA 

KODOWANIE NA 
DYWANIE 

Nauka kodowania w formie gier i zabaw na macie (Filia 1, Filia 7). 

CZYTANIE OBRAZAMI Warsztaty kreatywne na bazie książek obrazkowych (Filia 5, MFB). 

PODRÓŻE Z NELĄ Zajęcia na bazie książek podróżniczych „Nela, mała reporterka” (Filia 5, DDM). 

KSIĄŻKA MÓWIONA, 
CZYTANA I DOTYKANA 

 
Edukacja integracyjna, której celem jest  zaznajomienie ze sposobem odbioru 
świata przez osoby niewidome, w tym pokaz pisma Braille'a oraz urządzeń 
przetwarzających tekst czytany na mowę ludzką (OKM). 
 

JAK PRZEDŁUŻYĆ 
ŻYCIE KSIĄŻCE? 

Warsztaty introligatorskie, m.in. poznawanie ginącego zawodu, prezentacja 
zabytkowych maszyn introligatorskich (introligatornia – centrala). 
 

PLECAK PEŁEN 
MUZYKI 

Cykl spotkań muzyczno-literackich przeznaczonych dla dzieci najmłodszych, 
podczas których uczestnicy poznają kulturę muzyczną oraz obyczaje 
poszczególnych krajów i kontynentów. Elementy kultury pokazywane są dzieciom 
poprzez książki oraz utwory muzyczne z tych regionów (MFB). 
 

NOWE MEDIA 

Zajęcia cykliczne dla dzieci starszych poświęcone nowym mediom w perspektywie 
kulturowej. Ich celem jest przybliżenie zagadnień związanych z tekstami kultury 
charakterystycznymi dla nowych mediów, przestrzeni cyfrowej i kultury Internetu 
oraz pokazanie, że sztuka to nie tylko eksponaty w muzeach. Każde zajęcia składają 
z części wykładowej oraz warsztatów twórczych lub zajęć multimedialnych (MFB). 
 

MŁODZI PRZED 
EKRANEM 

Seanse filmowe rozwijające wrażliwość oraz przybliżające uczestnikom ważne, 
czasem trudne tematy poprzez projekcje wartościowych, skłaniających do refleksji 
filmów. Spotkania zakończone są dyskusją, której uczestnicy mogą podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami i emocjami (MFB). 

 

GRY MOBILNE „Tajemniczy Wałbrzych”, „Stary Zdrój”, „Nowe Miasto”, „Literacki Wałbrzych”, „W pszczelim 

raju”, „Alicja w krainie Narnii”, „Tajemnice biblioteki”, „A gdyby tak rzucić to wszystko i iść w…. Sudety!” 

(kody do pobrania ze strony atlanty.pl). 

CYKLICZNE KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: 

Powiatowy Konkurs „Literowanie na śniadanie” (DDM/luty) - związany z obchodami Międzynarodowego 

Dnia Języka Ojczystego, adresowany do uczniów jednego poziomu szkół podstawowych. Uczestnicy 

sprawdzają swoją wiedzę z zakresu językoznawstwa, zasad poprawnej pisowni oraz znajomości gwary. 

Międzyszkolny Konkurs Mistrz Pięknego Czytania (MFB/maj) – konkurs dla uczniów klas VI-VIII wszystkich 

wałbrzyskich szkół podstawowych, tematycznie nawiązujący do obchodzonej aktualnie rocznicy literackiej. 

Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży (MFB/czerwiec) - konkurs literacki, mający na celu 
rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczego pisania oraz promowanie tekstów wałbrzyskiej młodzieży 
szkolnej (kl. VI-VIII). Najlepsze teksty są wydawane w formie bibliotecznej publikacji zbiorowej.  
 
Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Pożeracze Książek” (DDM/grudzień) – przedmiotem konkursu jest 
twórczość jednego wybranego autora, w tym roku będzie to Barbara Kosmowska. Konkurs składa się  
z 3 części: plastycznej, literackiej i czytelniczej. Dla wszystkich laureatów dodatkową nagrodą podczas gali 
finałowej jest spotkanie z autorem – gościem edycji. 
 

Koordynator: MONIKA MAJEWSKA – kierownik Działu Dziecięco-Młodzieżowego, instruktor 

czytelnictwa dziecięcego – tel. 74 6483707 / mail: dzieci@atlanty.pl / www: atlanty.pl 


