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 Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie  Trybunalskim  przedstawia 

tematy lekcji bibliotecznych, organizowanych w naszej placówce w roku szkolnym 

2019/2020. Zajęcia trwają 45 minut, a jednorazowo może w nich uczestniczyć grupa 

licząca nie więcej niż 25osób. 

Zgłoszenia na zajęcia w terminie październik - grudzień przyjmuje 

od dn. 9 września br.  pracownik Działu Animacji i Promocji przy ul. Marii 

Curie-Skłodowskiej 3 – Agnieszka Kitowska – tel. 44 681 40 60 (wew. 24). 

 

Klasa I 
1. Strachy, czyli o tym czego się boimy 

2. Dorota Gellner dzieciom 

3. Literacka geometria Danuty Wawiłow 

Klasa II 

1. Podróże Doktora Dolittle  

2. Ekologiczne zawirowania 

3. Palcem po mapie z Koziołkiem Matołkiem 

Klasa III 

1. Zgrana banda – „Piątka z Zakątka” K. Drzewieckiej 

2. Patrzę, słucham, dotykam 

3. Lampo wierny przyjaciel – „O psie, który jeździł koleją” R. Pisarskiego 

(Dzieci biorące   udział w zajęciach muszą znać treść książki) 

Klasa IV 

1. O przyjaźni słów kilka – „Chcę mieć przyjaciela” Danuty Wawiłow 

2. Fabryka czekoladowego bzika – „Charlie i fabryka czekolady” R. Dahla 

(Dzieci biorące   udział w zajęciach muszą znać treść książki) 

Klasa V 

1. W świecie greckich bogów  

2. Pan Tomasz, Louis Braille i niewidoma dziewczynka – „Katarynka” B. 

Prusa 

Klasa VI 

1. Oswajamy słowniki i encyklopedie 

2. Z Hobbitem przez Śródziemie (Dzieci biorące udział w zajęciach muszą 

znać treść książki) 

Klasa VII 

1. Rozpacz, bunt i ukojenie - „Treny” J. Kochanowskiego 

2. Kalendarz i czas 

Klasa VIII 

1. Jak o sprawach ważnych mówić z poczuciem humoru? – „Oskar i Pani 

Róża” E.E. Schmitta (Dzieci biorące udział w zajęciach muszą znać treść 

książki) 

2. Instagram vs. rzeczywistość 

 

Prosimy o wcześniejsze powiadamianie nas o rezygnacji z zajęć, 

zmianie ich daty, godziny lub tematu. Jednocześnie informujemy, że w 

przypadku, gdy umówiona grupa nie przyjdzie na zaplanowane spotkanie, 

będzie to jednoznaczne z wykreśleniem jej z harmonogramu zajęć 

bibliotecznych. 

 

 


