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Oferta edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży na rok
szkolny 202Il2O22

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Józefa lgnacego Kraszewskiego w Bełchatowie.

Terminy realizacji wycieczek do biblioteki oraz lekcji bibIiotecznych i tematycznych do uzgodnienia
pod numerami telefonów poszczególnych agend.

Agenda Temat lekcji bibliotecznych
itematycznych

Grupa wiekowa

Biblioteka główna
ul. Kościuszki 9,

Wypożyczalnia dla dorosĘch
44 635-03 -11, 5 I 6-3 55-804

Wypożyczalnia dla dzieci
44 635-03-18, 506-681 -843

Biblioteka dawniej i dziś -
książkiwydane do 1945 roku

Szkoła ponad podstawowa,

Szkoła podstawowa
klasy lV-Vlll

l Ty możesz zostać czytelnikiem
powiat bełchatowski
w księgozbiorze i prasie
regionalnej
W labiryncie księgozbioru -
poznaj zasoby biblioteki
Zasady korzystania z katalogu
on-line
Biblioteczne rady na odpady

Grupa przedszkolna

Szkoła podstawowa
kIasy 1-1ll

,,Co to znaczy...101 zabawnych
historyjek, które pozwolą
zrozumieć znaczenie
niektórych powiedzeń" na
podstawie książki Grzegorza
Kasdepke

Cztery pory roku - lekcje
tematycZne

Dawno, dawno temu... -

bajkowy świat malucha
Kim chcę zostać, jak dorosnę?
Prezentacja książek o różnych
zawodach
Kolorowy świat skarpetek na

podstawie lektury Justyny
Bedna rek,, Niesamowite
przygody dziesięciu skarpetek
Książka podróżnicza na
przykładzie publikacji Łukasza
Wierzbickiego,,Ocean to
pi kuś"
Kto mieszka w książce?
Spotkania z ulubionymi
bohaterami literackimi



Mały Kruk uczy dobrego
zachowania - seria
wydawnicza

,,Potwory książkowe" -zajęcia
plastyczne na podstawie
książki
Świąteczne spotkania z książką

Ulubione serie wydawnicze dla
najmłodszych
W baśniowym świecie
Andersena - życie i twórczość
pisa rza

wesołe dzieciństwo w czasach
PRL na podstawie książki
pt." Jego wysokość Longin"
Marcina Prokopa
Wierszyki i książeczki
o zwierzętach dla
najmłodszych
Witaj w bibliotece - początek
przygody z książką

Filia nr 1
ul. Rynek Grocholski,

tel. 44 633 3676

Grupa przedszkolna

Szkoła podstawowa
klasy I-Ill

Polscy poeci i pisarze -
dzieciom, Kornel Makuszyński,
Julian Tuwim, Jan Brzechwa

Poznajmy bibliotekę.
Przysposobie nie biblioteczne
Szlakiem przyrody. Zagadnienia
przyrod n iczo-ekologiczne

Filia nr 4
ul. Turkusowa 7,

te|.44 633 6233

Baśniowe podróże po
literaturze

Grupa przedszkolna
k!.1-1ll

Eko opowieści, czyli o tym jak

żyć ekologicznie
Spotkanie z ksiązką w
bibliotece - biblioteka,
magiczne miejsce, w którym

,,mieszkają" ksiązki

Kapral Wojtek - dzielny miś
z armii generała Andersa

Grupa przedszkolna
Krasnoludki są na świecie -
bajki iopowiadania
Opowieści wigilijnej gwiazdki -
historie świąteczne

Psierociniec - opowieści
o zwierzętach

DYRLKToR
ć§?ri/4
igr Edyta Jqstńska

,,Kto ty jesteś? - Polak mały".
Polska moja ojczyzna.
Barwy i symbole narodowe


