Biblioteka Klubu „Kuźnia”
Oferta edukacyjna dla przedszkolaków
i uczniów pierwszych klas szkół podstawowych
Poznajemy Kraków z Bolkiem i Lolkiem - lekcja biblioteczna dla 4-5 latków.
Tematyczna lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, której celem jest przybliżenie historii i
dziedzictwa kulturowego Krakowa, jego walorów przyrodniczych i historycznych, zapoznanie z
zabytkami oraz kształtowanie tożsamości regionalnej. Dzieci przez poznawanie własnego miasta
pogłębiają więzi ze swoim środowiskiem, regionem. Cena zajęć 5 zł. od osoby
Na treści zajęć składają się:
- wędrówka przez Kraków” z Bolkiem i Lolkiem prezentująca historię Krakowa
i jego najważniejsze zabytki
- prezentacja graficzna zabytków Krakowa
- konkursy, kolorowanki, wyklejanki, puzzle związane z Krakowem.
Wyprawy do Książkolandii - cykl spotkań dla dzieci promujących czytanie i korzystanie z
bibliotek. "Wyprawy do Książkolandii" połączone są z elementami edukacji regionalnej i
ekologicznej. W programie proponujemy m.in. gry i zagadki tematyczne, konkursy literackie i
rysunkowe. Zapraszamy grupy zorganizowane. Cena zajęć 5 zł. od osoby
Święto drzewa – ekologiczna lekcja biblioteczna dla 4-5 latków (październik, listopad)
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku,
którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10
października. Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie
świadomości ekologicznej Włączając się do akcji organizujemy ekologiczne lekcje biblioteczne
dla przedszkolaków. Chcemy w ciekawy sposób przekazać podstawowe wiadomości o drzewie i
lesie. Cena zajęć 5 zł. od osoby

Naszym celem jest:
-uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka
-kształcenie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej
-propagowanie idei ochrony przyrody
-zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku naturalnemu ze strony człowieka
- rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
Cztery pory roku – ekologiczna lekcja biblioteczna dla 4-5 latków (styczeń, luty)
Spotkanie w bibliotece pogłębiające wiedzę dziecka na temat pór roku. Cena zajęć 5 zł. od osoby
Celem lekcji jest:
- wzbogacenie wiedzy na temat pór roku
- wdrażanie do wnikliwej obserwacji pogody
-rozwijanie umiejętności opisu pór roku
-uwrażliwianie na właściwe dobieranie stroju dostosowanego do pogody
- rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przyrodą
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

- doskonalenie sprawności manualnej
- zaznajomienie z literaturą tematyczną
Nasza Ziemia – ekologiczna lekcja biblioteczna dla 4-5 latków (kwiecień, maj)

22 kwietnia obchodzimy DZIEŃ ZIEMI. Po raz pierwszy obchodzono go w USA w 1970 roku.
W ten sposób ludzie chcieli wyrazić swój protest przeciwko dalszemu niszczeniu naszego
środowiska. Ziemia byłaby oazą piękna i spokoju, gdyby nie my – ludzie. Zadymiliśmy ją,
zaśmiecili, niszczymy zieleń, zatruwamy wodę, nie pozwalając żyć roślinom, zwierzętom i sobie.
Musimy więc dołączyć do przyjaciół Ziemi i wspólnie z nimi walczyć o dobro naszej planety.
Cena zajęć 5 zł. od osoby

Cele:
 wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi jako planety,

uświadomienie dzieciom teorii, że „Ziemia krąży wokół Słońca”,

rozumienie zjawiska, że dzień następuje po nocy,

wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe wyrazy: grawitacja, stan nieważkości,
kontynenty,

przybliżenie pojęcia ekologia i kształtowanie postaw proekologicznych,
 zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi
i zanieczyszczeń,
 budzenie wrażliwości na dobro i zło w postępowaniu człowieka,
 rozwijanie twórczego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,
 rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci.
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