
Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku zaprasza do udziału  
w zajęciach przygotowanych na rok szkolny 2019/2020 

 
W celu ustalenia terminów lekcji prosimy o kontakt (tel. 59 8622 307): 
Dział dla Dzieci i Młodzieży:  Emilia Wenta  
Dział dla Dorosłych:   Kamila Iwosa 
Czytelnia Naukowa:   Małgorzata Gleske 
Filia:    Agnieszka Kotłowska, tel. 59 8631115, budynek filii mieści się przy ul. Kościuszki 14; 
    zajęcia na filii organizowane są w poniedziałki i piątki w godzinach 10:30 - 11:30. 

 Temat  Adresaci  Dział 

Zabawy z nietypowymi książkami z wydawnictwa Dwie Siostry. Poznajemy 

nowe formy m.in. książki pop-up.  
 Przedszkole  

i klasa O 

 Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Zajęcia na podstawie opowiadania Câlins – Czułość, powstałego w oparciu 

o rozmowy z najmłodszymi, w formie teatru ilustracji – kamishibai. 
 Przedszkole  

i klasa O 

 Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Światło i cień - jak powstaje teatr cieni – warsztaty. Przedszkole  
i klasa O 

Filia nr 1 

Czy słonie mogą być w kratkę? Zajęcia na podstawie książki Elmer Davida McKee. Przedszkole  
i klasa O 

Filia nr 1 

W pokoju zagadek o kulturze segregacji.  

Zajęcia przy wykorzystaniu gier zespołowych udostępnionych przez 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku. 

szkoła 
podstawowa  
klasy I-III 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Ornitologia dla najmłodszych na podstawie utworów  

Wandy Chotomskiej ze zbiorku Nasze ptaki. 

szkoła 

podstawowa  
klasy I-III 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Światło i cień - jak powstaje teatr cieni? – warsztaty.  
szkoła 

podstawowa  

klasy I-III 

Filia nr 1 

Wierszyki domowe Michała Rusinka. 
szkoła 

podstawowa  
klasy I-III 

Filia nr 1 

Jak skutecznie działać w zespole?  
szkoła 

podstawowa  
klasy IV-VI 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Przysposobienie czytelnicze z Małym Księciem – grą, która oswoi Was z 

biblioteką – koniecznie zabierzcie telefony. 

szkoła 
podstawowa  
klasy IV-VI 

Dział dla 
Dzieci  

i Młodzieży 

Czym jest empatia?   
szkoła 

podstawowa 

  klasy IV-VI 

Filia nr 1  

Jak stworzyć przepis na tolerancję? – warsztaty. 
szkoła 

podstawowa  
klasy IV-VI 

Filia nr 1 

Kto i dlaczego zgarnął nagrody literackie? 
klasy VII-VIII  
szkoła średnia  

Dział dla 
Dorosłych  

Kim jestem?  W poszukiwaniu własnego ja. 
klasy VII-VIII  
szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

Żyj z pasją. Odkryj swój talent. 
klasy VII-VIII 
szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

Refleksja o człowieku w prozie Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. 
klasy VII-VIII 
szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

Gry mobilne w budynku biblioteki "Zwiedź mnie z Wiedźminem!"  oraz 

„Wagary w library”. Koniecznie zabierzcie telefony. 
klasy VII-VIII 
szkoła średnia 

Dział dla 
Dorosłych 

Odkładanie na później – lenistwo, czy choroba cywilizacyjna? 
 

szkoła średnia 
Czytelnia 
Naukowa 

Nie prokrastynuj! – o wyrazach mniej znanych. 
 

szkoła średnia 
Czytelnia 
Naukowa 

Zajęcia przysposobienia czytelniczego, czyli jak poruszać się po zbiorach 

lęborskiej biblioteki. 
 

szkoła średnia 

 Dział dla 
Dorosłych 
 Filia nr 1 


