
OFERTA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 

 

 

Przedszkole 

 

  

Lp. Tytuł Rodzaj zajęć Czas trwania 

1. „O miłym niedźwiadku – Kubusiu 

Puchatku” 

Zajęcia literackie 60 minut 

2. „Bajkowe zamieszanie” Zajęcia literackie 60 minut 

3. „Bajka o Słońcu” Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

4. „Książka i biblioteka przyjacielem 

człowieka” (w tym zwiedzanie 

biblioteki) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

5. „Bajka o drzewie” Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

6.  „W świecie Ekoświrka” Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

7. „W baśniowej krainie krasnoludków” Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

8. „Hipopotam lubi błoto, bo wesołą 

jest istotą” 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

9. „Opowieści miodowej treści” Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

10. „Pokochaj pluszowego misia” Zajęcia literackie 60 minut 

11. „Lokomotywa Pana Tuwima” Zajęcia literackie 60 minut 

12. „Pomimo różnic, pomimo wad, 

bądźmy przyjaciółmi na wiele lat” 

Zajęcia literackie 60 minut 



Szkoła podstawowa klasy 1-3 

Lp. Tytuł Rodzaj zajęć Czas trwania 

1. „O miłym niedźwiadku – Kubusiu 

Puchatku” (na podstawie lektury 

„Kubuś Puchatek”) 

Zajęcia literackie 60 minut 

2. „Bajkowe zamieszanie” 

(na podstawie klasycznych baśni 

i bajek) 

Zajęcia literackie 60 minut 

3. „Bajka o Słońcu” (na podstawie 

utworu Elizy Piotrowskiej) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

4. „Książka i biblioteka przyjacielem 

człowieka” (zwiedzanie biblioteki 

i zajęcia literackie) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

5. „Bajka o drzewie” (na podstawie 

utworu Elizy Piotrowskiej) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

6.  „W świecie Ekoświrka” 

(na podstawie utworu „Ekoświrek” 

Katarzyny Terechowicz) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

7. „W baśniowej krainie krasnoludków” 

(na podstawie znanych bajek) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

8. „Hipopotam lubi błoto, bo wesołą 

jest istotą” (na podstawie znanych 

bajek i wierszy) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

9. „Opowieści miodowej treści” (treści 

związane z pszczołami) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

10. „Pigułko z arbuza, ja nie chcę być 

duza!” (na podstawie utworów Astrid 

Lindgren) 

Zajęcia literackie 60 minut 

11. „Rety, rety! Liczydło, Kopernik 

i monety!” (Mikołaj Kopernik jako 

ekonomista) 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 

12. „Na tropie kosmicznego olbrzyma” 

(zajęcia o Jowiszu) 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 



 

 

 

 

13. „Wolność w kolorze błękitu” 

(o powrocie Grudziądza 

do Macierzy) 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 

14. „Od zera do bohatera, czyli każdy 

talent ma, tylko nie wie, że 

go posiada” (o rozwijaniu talentów 

i samoakceptacji) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

15. „Lokomotywa Pana Tuwima” 

(na podstawie utworów Juliana 

Tuwima) 

Zajęcia literackie 60 minut 

16. „Pokochaj pluszowego misia” 

(zajęcia z okazji Światowego Dnia 

Misia Pluszowego) 

Zajęcia literackie 60 minut 

17. „Baśniowe marzenia Pana 

Andersena” (o utworach H. Ch. 

Andersena z okazji 

Międzynarodowego Dnia Książki 

dla dzieci) 

Zajęcia literackie 60 minut 



Szkoła podstawowa klasy 4-8 

 

 

 

Lp. Tytuł Rodzaj zajęć Czas trwania 

1. „Jak dobrze mieć sąsiada” (zajęcia 

na podstawie „Zemsty” Aleksandra 

Fredry) 

Zajęcia literackie 60 minut 

2. „Od zera do bohatera, czyli każdy 

talent ma, tylko nie wie, że 

go posiada” (o rozwijaniu talentów 

i samoakceptacji) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

3. „Stop guzom i łobuzom” 

(na podstawie znanych wierszy 

o agresji i przemocy) 

Zajęcia literacko-terapeutyczne 60 minut 

4. „Tajemniczy Świat Szyfrów”  Zajęcia edukacyjno-warsztatowe 60 minut 

5. „Nie tylko dla urwisów” 

(na podstawie utworu „Mikołajek” 

Rene Gościnnego) 

Zajęcia literackie 60 minut 

6.  „Historia biblioteki - wycieczka 

po bibliotece i prezentacja 

starodruków” 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 

7. „Być wzorem za Wiktorem” 

(o Wiktorze Kulerskim, patronie 

biblioteki oraz działaczu 

niepodległościowym) 

Zajęcia edukacyjno-warsztatowe 60 minut 

8. „Rety, rety! Liczydło, Kopernik 

i monety!” (Mikołaj Kopernik jako 

ekonomista) 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 

9. „Na tropie kosmicznego olbrzyma” 

(zajęcia o Jowiszu) 

Zajęcia literacko-edukacyjne 60 minut 

10. „Wolność w kolorze błękitu” 

(o powrocie Grudziądza 

do Macierzy) 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 



 

Szkoła średnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.  Tytuł Rodzaj zajęć Czas trwania 

1. „Historia biblioteki - wycieczka 

po bibliotece i prezentacja 

starodruków” 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 

2. „Być wzorem za Wiktorem” 

(o Wiktorze Kulerskim, patronie 

biblioteki oraz działaczu 

niepodległościowym) 

Zajęcia edukacyjne 60 minut 


