
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza do udziału  

w zajęciach przygotowanych na rok szkolny 2018/2019` 

 
W celu ustalenia terminów lekcji prosimy o kontakt (tel.59 8622 307): 
Dział dla Dorosłych:   Kamila Iwosa  
Dział dla Dzieci i Młodzieży:  Emilia Wenta 
Czytelnia Naukowa:   Michał Sollich 
Filia:    Agnieszka Kotłowska, tel. 59 8631115, budynek filii mieści się przy ul. Kościuszki 14 

 Temat  Adresaci  Dział 

Crictor – uczynny wąż i niezwykły przyjaciel. Zajęcia dla 

najmłodszych na podstawie opowiadania Tomiego Ungerera. 
 Przedszkole i 

klasa O 

 Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Zabawy z książkami interaktywnymi Hervégo Tulleta dla 

najmłodszych. 
 Przedszkole i 

klasa O 

 Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Jak na scenie grają cienie? – zabawy teatralne. Przedszkole i 

 klasa O 
Filia nr 1 

Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach? – zagadkowe 

zajęcia z detektywem Pozytywką, bohaterem książek 
Grzegorza Kasdepke. 

szkoła 

podstawowa  

klasy I-III 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

„Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”,  na 
podstawie książki Agnieszki Frączek poznaj jednego z 

najsławniejszych twórców  literatury dziecięcej. 

szkoła 

podstawowa 

klasy I-III 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Czy teatr można zmieścić w pudełku? – warsztaty teatru 

ilustracji. 

szkoła 

podstawowa  

klasy I-III  

Filia nr 1 

Turniej „Kocham Cię Polsko”, poznaj swój kraj i region. 
szkoła 

podstawowa 

klasy IV-VI 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Dlaczego ludzie malują na murach? – warsztaty street art. 
szkoła 

podstawowa 

klasy IV-VI 

Filia nr 1 

Pierwsze mobilne zajęcia! Mały Książę – gra, która oswoi 

Was z biblioteką – koniecznie zabierzcie telefony. 

szkoła 

podstawowa 

  klasy VII-VIII 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży  

Kto i dlaczego zgarnął nagrody literackie? 
klasy VII-VIII 

gimnazjum  

szkoła średnia  

Dział dla 
Dorosłych  

Złap chwilę i skoncentruj się. Trening pamięci. 
klasy VII-VIII 

gimnazjum  

szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

Stres nie musi być twoim wrogiem. 
klasy VII-VIII 

gimnazjum 

szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

„We mnie jest płomień, który myśli” – spotkanie z poezją 

Zbigniewa Herberta. 

klasy VII-VIII 

gimnazjum 

szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

Śladami polskich poetów i pisarzy –  warsztaty przybliżające 
ciekawostki z biografii autorów. 

klasy VII-VIII 

gimnazjum 

szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

Budowa światów urojonych, czyli czym jest opowieść 

transmedialna. 
gimnazjum 

szkoła średnia 
Czytelnia 
Naukowa 

Zajęcia przysposobienia czytelniczego, czyli jak poruszać się 
po zbiorach lęborskiej biblioteki. 

 szkoła 

podstawowa 

gimnazjum  

szkoła średnia 

 Dział dla 
Dorosłych 
Dział dla 

Dzieci  
i Młodzieży 


