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Wystawy: 



Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
 

Przedszkola i szkoły podstawowe

• Zabawy z książką obrazową "O tych, którzy się rozwijali” Iwony Chmielewskiej - 
pomoc i życzliwość wobec innych
• Zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai: Trzeba będzie" Thierryego
Lenaina(uczestnicy 6-16 lat), „Mój przyjaciel Kemushi(uczestnicy 6-9 lat)
• Tworzenie ilustracji dotykowych do książki "Chcę mieć przyjaciela. O dziewczynce, która chciała
zaprzyjaźnić się z krokodylem" Elżbiety Zubrzyckiej
• Jak przetrwać hejt. Zagrożenie cyberprzemocą - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych
• Gra biblioteczna "Zabawy słowem" dla kl. IV – VI
• Edukacja historyczna i regionalna poprzez gry planszowe "Lasowiak", "SHL-ką przez COP"
• Warsztaty kaligrafii
• Spotkanie z Patronami Roku.

Szkoły ponadpodstawowe i szkoły wyższe

• Wyszukiwanie informacji w bibliotekach cyfrowych
• Czytelnie online - IBUK Libra, Academica, Polona
• Program Canva - narzędzie do tworzenia filmów i animacji - warsztaty dla uczniów 
i nauczycieli
• Omówienie E-usług biblioteki. Zaprezentowanie możliwości wyszukiwania literatury 
w katalogu komputerowym Prolib i Bibliografii – ćwiczenia

Filia w Stalowej Woli
 

Przedszkola i szkoły podstawowe

• Zabawy z książką obrazową "W kieszonce" Iwony Chmielewskiej, "Książka z dziurą" i "Paluszkowa
olimpiada" Hevre Tulleta
• Zajęcia biblioterapeutyczne "Siła uczuć - o słowach, które mogą ranić"

Szkoły ponadpodstawowe

• Zajęcia biblioterapeutyczne "Wszyscy jesteśmy ludźmi - o szacunku do drugiego człowieka".
• "Genial.ly - nowe narzędzie, nowe możliwości" - warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
• Aplikacje do nauki i do zabawy: Quizzis, Google Docs

Filia w Nisku
 

Szkoły podstawowe

• Teatrzyk Kamishibai "Jabłka pana Peabodyego" Madonny - czy słowa mogą ranić?
• Zajęcia biblioterapeutyczne "Bajka o ciepłym i puchatym" - dzielenie się pozytywnymi emocjami
oraz "Mało złości, dużo radości" - rozpoznawanie emocji, kształtowanie empatii
• Tworzenie prezentacji i materiałów graficznych w aplikacji Canva - warsztaty dla nauczycieli
• Spotkania czytelnicze (uczniowie czytają przedszkolakom).


