Oferta edukacyjna on-line
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Olkuszu
Klasy I-III ze szkół podstawowych:














Biblioteka dla pierwszaka – zajęcia literacko-edukacyjne
Biblioteka dla drugoklasisty – zajęcia literacko-edukacyjne
Biblioteka dla trzecioklasisty – zajęcia literacko-edukacyjne
Święta w Polsce (Boże Narodzenie i Wielkanoc)
Święta w Unii Europejskiej (Boże Narodzenie i Wielkanoc)
Zanim książka trafi w moje ręce, czyli o powstawaniu i budowie
książki (klasy II i III)
Jakie prawa mają dzieci?
Bądź cool-turalny! – warsztaty savoir –vivre
Dzielni tropiciele informacji (dla uczniów klas III)
Jestem Polak mały – w ramach projektu „Nasza Niepodległa”
ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów
Poznajmy książkowe Misie – zajęcia organizowane w ramach
Ogólnopolskich Urodzin Książkowego Misia

Klasy IV – VIII ze szkół podstawowych:











Historia pisma
Historia książki
Prasa źródłem wiedzy. Czasopisma dla dzieci i młodzieży
Zaprzyjaźnij się z teatrem
W kadrze. Edukacja filmowa
O mediach prawie wszystko!
Czym się różni informacja od opinii?
Jak czytać obraz malarski?
Nie myśl o niebieskich migdałach, pomyśl o… związkach
frazeologicznych
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 Nie kupuj kota w worku, czyli wszystko, co należy wiedzieć o
reklamie
 Jakie prawa mają dzieci?
 Szanujmy twórców, czyli prawo autorskie w pigułce
 Netykieta, czyli internetowy savoir-vivre
 Interaktywne warsztaty literackie z prezentacją multimedialną o
życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa Herberta oraz
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 Ocalić od zapomnienia:
 Wielkanocne zwyczaje i obrzędy,
 Dawne zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe
 Bądź cool-turalny! - warsztaty savoir –vivre
 Zapanuj nad informacjami – zajęcia w ramach projektu „W gąszczu
informacji”
 „Nasza Niepodległa”
 ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów
 „Zagrożenia płynące z Internetu i nowych technologii
informacyjnych”.
 Twój smartfon to szpieg!,
 Fake news czy prawda, czyli jak radzić sobie z manipulacją w
sieci?
 Phishing, spam i ochrona danych osobowych
 Jak
bezpiecznie
i
mądrze
korzystać
z
mediów
społecznościowych?

Szkoły ponadpodstawowe:
 Szanujmy twórców, czyli prawo autorskie w pigułce
 Netykieta, czyli internetowy savoir-vivre
 Interaktywne warsztaty literackie z prezentacją multimedialną o
życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa Herberta oraz
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 „Nasza Niepodległa”
 Bliżej sztuki i literatury:
 Antyk
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 Średniowiecze
 Barok
 Semiotyka tekstów kultury dla maturzystów:
 Jak analizować obraz (dzieło malarskie)?
 Jak analizować rzeźbę?
 Jak analizować dzieło architektoniczne?
 Plakat jako tekst kultury
 Dzieło filmowe jako tekst kultury
Zajęcia odbywają się on-line w postaci webinarów lub spotkań.
Szczegółowe informacje, umawianie terminów i zapisy:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
tel. 32 643 06 19
32 754 56 13
32 754 56 12
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