
 

OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ I INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
 

ROK SZKOLNY 2020/2021 – I semestr 
 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, FILIA W OLKUSZU 
 

Temat  Krótki opis  Adresaci Czas trwania   Czy online? Tak/Nie   

PRZEDSZKOLA 
  dzieci w wieku do 6  

lat 

(w minutach) preferowane narzędzie do 
przeprowadzenia 

warsztatów: ZOOM, MS 
TEAMS itd.) 

 

KLASY 4-6 SP 

ABC bezpieczeństwa  
w sieci 

- poznanie zasad bezpiecznego korzystania 
z Internetu oraz netykiety 

- zagrożenia związane 
 z korzystaniem  

z Internetu w telefonach komórkowych i 
innych urządzeniach 

uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej 

45 min Tak 
MS Teams 

 

Kreatywne myślenie - ćwiczenia twórczego i kreatywnego 
myślenia aktywizujące obie półkule 

mózgowe 
- ćwiczenia koncentrujące uwagę 

uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej 

90 min Tak 
MS Teams 

 

Programowanie przez zabawę - poznanie idei programowania 
- prezentacja programu Scratch, 

zapoznanie się  
z interfejsem programu 

- stworzenie prostego programu 

uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej 

90 min Tak 
MS Teams 

 

Co nam daje czytanie? - warsztaty  
z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej „Czytamy, więc jesteśmy” 

uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej 

45 min Tak 
MS Teams 

 

Zdjęcie a rzeczywistość – 
manipulacja  
w mediach  

 

- fotografia językiem mediów  
-  konsekwencje rozprzestrzeniania się 
nieprawdziwego lub zmanipulowanego 

zdjęcia 
- dlaczego warto reagować na manipulację 

uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej 

45 min Tak 
MS Teams 

 



zdjęciem? 
- fotomontaż, retusz, proporcje 
sfotografowanych przedmiotów 

- podstawowe zasady kadrowania zdjęć 
- zasady kompozycji i kadrowania fotografii 

KLASY 7-8 SP 

Portale społecznościowe – 
codzienne wyzwania 

- poznanie zasad bezpiecznego korzystania  
- pozytywne i negatywne konsekwencje 

obecności na portalach społecznościowych 
- prywatność na portalach 

społecznościowych 

uczniowie klas VII-VIII szkoły 
podstawowej  

45 min Tak 
MS Teams 

 

Co wie o Tobie Twój telefon? - jakie informacje zbiera  smartfon i komu 
może je udostępnić 

- w jaki sposób używanie tego urządzenia 
może wpływać na ograniczenie  

prywatności 

uczniowie klas VII-VIII szkoły 
podstawowej  

45 min Tak 
MS Teams 

 

Office 365 dla ucznia - Word, Excel 
- Outlook 

- OneDrive 
- PowerPoint 

- Sway 
- MS Forms 

- Wykorzystanie dostępnych aplikacji w 
edukacji 

uczniowie klas VII-VIII szkoły 
podstawowej  

90 min Tak 
MS Teams 

 

Zdjęcie a rzeczywistość – 
manipulacja  
w mediach  

- fotografia językiem mediów  
-  konsekwencje rozprzestrzenianie się 
nieprawdziwego lub zmanipulowanego 

zdjęcia 
- dlaczego warto reagować na manipulację 

zdjęciem? 
- fotomontaż, retusz, proporcje 
sfotografowanych przedmiotów 

- podstawowe zasady kadrowania zdjęć 
- zasady kompozycji i kadrowania fotografii 

uczniowie klas VII-VIII szkoły 
podstawowej  

45 min  Tak 
MS Teams 

 

Co nam daje czytanie? - warsztaty z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej „Czytamy, więc jesteśmy” 

uczniowie klas VII-VIII szkoły 
podstawowej  

45 min Tak 
MS Teams 

 

SZKOŁY ŚREDNIE 

Prezi – tworzymy ciekawą - założenie konta na platformie,  uczniowie szkoły średniej 90 min Tak  



prezentację multimedialną 
 

- poznanie  narzędzi, jakie daje aplikacja  
- samodzielne wykonanie prezentacji 

MS Teams 

Wyszukiwanie informacji w 
ogólnodostępnych bazach 

bibliograficznych, katalogach  
i bibliotekach cyfrowych 

- prezentacja wybranych baz dostępnych  
w Internecie, oferujących informacje 
bibliograficzne: katalogi i bibliografie 

Biblioteki Narodowej, KARO, biblioteki 
cyfrowe (POLONA, FBC) 

uczniowie szkoły średniej 90 min Tak 
MS Teams 

 

 


