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Drodzy Nauczyciele,  

Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej, na rok szkolny 2019/2020 

 przygotowaliśmy ofertę zajęć edukacyjnych, do skorzystania z której serdecznie zapraszamy.  

Proponujemy zajęcia z zakresu: 

 edukacji czytelniczej,  

 edukacji medialnej 

 edukacji regionalnej. 
 

Informacje organizacyjne 

Zajęcia edukacyjne proponowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu  
Filia w Legnicy są bezpłatne.  
 
Zajęcia edukacyjne realizowane są w siedzibie Biblioteki: Legnica, pl. Zamkowy 1 

 

Udział w zajęciach należy uzgodnić, a zgłoszenia proszę kierować   

* tel. 76 852 26 26,  

           76 852 26 11,  

* e-mail: legnica@legnica.dbp.wroc.pl,  

                a.perek-kubaj@legnica.dbp.wroc.pl 
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Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna klasy 0-III 

 

Bezpiecznie żeglujemy w Internecie 

Bohaterowie naszych bajek w filmie i w książce. Spotkania z książką w bibliotece 

Dobry kolega, dobra koleżanka 

Bajki z teatrzykiem Kamishibai 

Savoir-vivre, czyli dobre maniery na co dzień 

Z ekologią za pan brat 

Zwyczaje, tradycje i dekoracje świąteczne; 

  



       Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Legnicy  

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII 

 

Bądź odpowiedzialny. O wartościach w życiu. 

Bezpiecznie żeglujemy w Internecie. 

Być Eko – moda czy konieczność. 

Czytanie ze zrozumieniem. 

Jak powstała Polska – legendy o powstaniu państwa polskiego. (dla kl. IV-VI) 

Książka papierowa vs Książka elektroniczna. 

Nie wierzmy plotce. O sile słów. 

„Obcy” wśród nas – tolerancja i szacunek dla innych. 

Polskie symbole narodowe. (dla kl. IV-VI) 

Poznajemy legendy naszego miasta Legnicy. (dla kl. IV-VI) 

Przysłowia mądrością narodów. 

Savoir-vivre, czyli dobre maniery na co dzień. 

Zamki Dolnego Śląska. 
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Szkoła ponadpodstawowa 

 

Bezpieczeństwo w sieci. Cyberprzestrzeń – dobrodziejstwo czy zagrożenie? 

E-bookowo. O książkach w formie elektronicznej i czytaniu na ekranie.  

Katalogi biblioteczne on-line 

Mój wizerunek w Internecie: Facebook i inne portale społecznościowe 

„Obcy” wśród nas. Tolerancja i szacunek dla innych 

Informacja - wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie. 

 

 


