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"Biblioteka Młodym" - oferta zajęć 
 kulturalno-edukacyjnych na rok

szkolny 2021/2022 dla przedszkoli
i szkół wszystkich szczebli,

organizowanych przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta

Krasińskiego w Ciechanowie.



Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie
 
 
 

              Przedstawiamy Wam bogatą ofertę zajęć kulturalno – edukacyjnych,
jakie w roku szkolnym 2021/2022 chcemy zorganizować w Powiatowej
Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

            Przygotowując te propozycje staraliśmy się uwzględnić Wasze opinie         
i zainteresowania wyrażone w przeprowadzanych wcześniej ankietach. Do
udziału w zajęciach zapraszamy wszystkie grupy wiekowe: przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

      Każdy z Was z pewnością znajdzie interesujący go temat, a my
gwarantujemy ciekawą zabawę i brak nudy! Przekonacie się, że biblioteka to nie
tylko miejsce zastawione rzędami półek z tysiącami książek. To także miejsce,
gdzie otwierają się drzwi do świata marzeń i wyobraźni, gdzie można spotkać
ciekawych ludzi, dowiedzieć się i porozmawiać na interesujące tematy.  A jeśli
przy okazji sięgniecie po którąś z książek przekonacie się, że jest to najlepszy
sposób na spędzenie wolnego czasu. 

Zapraszamy Was więc w progi naszej Biblioteki, zachęcamy do skorzystania      
 z naszych propozycji. Jeśli zaś uznacie, że brakuje wśród nich tematów, które są
dla Was ciekawe i ważne jesteśmy gotowi spełnić Wasze wymagania i potrzeby. 

         Bądźcie więc nie tylko naszymi gośćmi, ale i partnerami w odkrywaniu                   
i poznawaniu świata.

Lech Zduńczyk
 

p.o. dyrektora
 PBP im. Z. Krasińskiego 

w Ciechanowie



PRZEDSZKOLAPRZEDSZKOLA

Książka moim przyjacielem

Zajęcia prowadzi:
Zabawy czytelnicze dla zorganizowanych grup
przedszkolnych. Tematy zabaw dostosowane są do dzieci
w wieku 5 - 6 lat i opierają się zarówno na klasyce
literatury dziecięcej, jak i nowych tytułach. 

Czas trwania: 45 minut 

Zajęcia odbywają się w Wypożyczalni Nr 1 przy ul. Okrzei
27A po wcześniejszej rezerwacji terminu. Prosimy             
 o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Wypożyczalnia Nr 1

tel. 23 672 39 82
mail: 
wypozyczalnia.nr1@pbpciechanow.pl

Uczymy się dzielić

Zajęcia na 5-6 latków na podstawie książki Katy Hudson
pt. "Za dużo marchewek". 

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w Wypożyczalni Nr 1 przy ul. Okrzei
27A po wcześniejszej rezerwacji terminu. Prosimy                
 o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Wypożyczalnia Nr 1

tel. 23 672 39 82
mail: 
wypozyczalnia.nr1@pbpciechanow.pl
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KLASY I-IIIKLASY I-III

Jak polubić książkę?

Zabawy w bibliotece, dla których kanwą są cenione książki        
z dziedziny literatury dziecięcej. 

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w Wypożyczalni Nr 1 przy ul. Okrzei
27A po wcześniejszej rezerwacji terminu. Prosimy               
 o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Wypożyczalnia Nr 1

tel. 23 672 39 82
mail: 
wypozyczalnia.nr1@pbpciechanow.pl

Magiczny czas

Zajęcia literacko-plastyczne dotyczące świąt Bożego
Narodzenia. 

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w Wypożyczalni Nr 1 przy ul. Okrzei
27A po wcześniejszej rezerwacji terminu. Prosimy                          
o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Wypożyczalnia Nr 1

tel. 23 672 39 82
mail: 
wypozyczalnia.nr1@pbpciechanow.pl
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KLASY IV-VIKLASY IV-VI

Ciechanowskie legendy
przeplatane historią

Zajęcia z edukacji regionalnej, na których uczestnicy
poznają legendy związane z terenem Powiatu
Ciechanowskiego, a także dowiedzą się, że w każdej
opowieści, nawet najbardziej fantastycznej, ukryte jest
ziarno prawdy. Zajęcia każdorazowo dostosowane
są do wieku uczestników.

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy ul.
Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Grażyna Czaplicka

tel. 23 672 28 99
mail: 
regionalna@pbpciechanow.pl

Zamek Książąt Mazowieckich
wczoraj i dziś

Zajęcia z edukacji regionalnej, których tematem
przewodnim jest zabytkowa perełka regionu - Zamek
Książąt Mazowieckich. Uczestnicy zajęć poznają go nie tylko
od strony architektonicznej, ale przede wszystkim jako
historyczną skarbnicę ciekawostek i opowieści sprzed lat.
Zajęcia każdorazowo dostosowane są do wieku
uczestników.

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Jolanta Koziatek

tel. 23 672 28 99
mail: 
instruktor.powiatowy@pbpciechanow.pl
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KLASY IV-VIKLASY IV-VI

Bona - królowa Mazowsza

Zajęcia z edukacji regionalnej, podczas których uczestnicy
zapoznają się z biografią królowej i jej związkami                 
 z Ciechanowem. Zajęcia każdorazowo dostosowane
są do wieku uczestników.

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Jolanta Koziatek

tel. 23 672 28 99
mail: 
instruktor.powiatowy@pbpciechanow.pl

Książka nie tylko drukowana –
biblioteka nie tylko murowana

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi
formatami książek i specyfiką czytelni cyfrowej oraz
zbiorami specjalnymi.

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Grażyna Czaplicka

tel. 23 672 28 99
mail: 
regionalna@pbpciechanow.pl
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Podczas zajęć podzieleni na grupy uczniowie będą mieli
możliwość odkrywania wieloaspektowości istoty
doświadczania. Wybieram, więc doświadczam.
Doświadczam, więc jestem.

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

KLASY VII-VIIIKLASY VII-VIII
I SZKOŁYI SZKOŁY

PONADPODSTAWOWEPONADPODSTAWOWE

Poranek  filozoficzny

Zajęcia prowadzi:
Małgorzata  Żdanowska

tel. 23 672 28 99
mail: 
im@pbpciechanow.pl

(Nie)bezpieczne związki

Co wspólnego może mieć kultura hip hopu z życiem        
 Tomasza Zana? Co łączy rap z Janem Lechoniem?              
 Na te i kilka innych pytań odpowie wykład dotyczący
związków polskiej muzyki i kultury hip hop z twórczością
filomatów i skamandrytów.

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Małgorzata  Żdanowska

tel. 23 672 28 99
mail: 
im@pbpciechanow.pl
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Posiadanie profili, publikowanie treści online ma znacznie
szerszy wymiar niż interakcje z użytkownikami   i uzyskanie
polubień. Wszystko, co umieszczamy w sieci może tam
pozostać na wiele lat i stać się częścią naszej historii,
dostępną dla wielu ludzi. Zajęcia dla młodzieży dotyczące
budowania pozytywnego wizerunku w sieci.

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

KLASY VII-VIIIKLASY VII-VIII  
I SZKOŁYI SZKOŁY

PONADPODSTAWOWEPONADPODSTAWOWE

Jak cię widzą, tak cię piszą

Zajęcia prowadzi:
Małgorzata  Żdanowska

tel. 23 672 28 99
mail: 
im@pbpciechanow.pl

Wykład dotyczący różnych form sztuki współczesnej. 
W ramach zajęć prowadzona jest również próba
odwzorowania wybranego performance.

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Małgorzata  Żdanowska

tel. 23 672 28 99
mail: 
im@pbpciechanow.pl

Po  co  nam  sztuka  
współczesna ?
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Zajęcia prowadzi:
Pokaz multimedialny połączony z pokazem starodruków,
dotyczący historii pisma, druku i książki.

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:

Grażyna Czaplicka

tel. 23 672 28 99
mail: 
regionalna@pbpciechanow.pl

KLASY VII-VIIIKLASY VII-VIII  
I SZKOŁYI SZKOŁY

PONADPODSTAWOWEPONADPODSTAWOWE

Dziedzictwo przodków 
na kartach starych książek

„Mona Lisa” w świecie memów

Zajęcia, na których uczniowie pracują wokół obrazu „Mona
Lisa” Leonarda da Vinci. Pierwszy artystyczną grę z tym
dziełem rozpoczął Marcel Duchamp, dziś robi to wielu
anonimowych twórców memów. Na warsztatach uczniowie
sami stworzą memy wykorzystujące kanoniczne dzieła
sztuki oraz zastanowią się nad ich uwspółcześnionym
przekazem. 

Czas trwania: 90 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Małgorzata  Żdanowska

tel. 23 672 28 99
mail: 
im@pbpciechanow.pl
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Zajęcia dotyczące postrzegania istoty Boga przez
przedstawicieli polskiego rapu. Analiza tekstów kultury. 

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

SZKOŁYSZKOŁY
PONADPODSTAWOWEPONADPODSTAWOWE

Motyw Boga w polskim rapie

Zajęcia prowadzi:
Małgorzata  Żdanowska

tel. 23 672 28 99
mail: 
im@pbpciechanow.pl

Matka, narzeczona, żona, siostra, czy kochanka? A może
niewinne, wrażliwe dziewczę? Zajęcia dotyczące
postrzegania kobiety w tekstach i kulturze polskiego ragga 
i dancehall. 

Czas trwania: 60 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Małgorzata Żdanowska

tel. 23 672 28 99
mail: 
im@pbpciechanow.pl

Wzory kobiety w tekstach
polskiego ragga i dancehall
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INNEINNE

Klub Małego Czytelnika

Zajęcia czytelnicze dla grup przedszkolnych oraz młodszych
klas szkół podstawowych, odbywające się raz w miesiącu.
Na zajęciach omawiana będzie wybrana pozycja z kanonu
literatury dziecięcej,  a także przeprowadzane będą
tematycznie powiązane zabawy ruchowe. 

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Jolanta Koziatek

tel. 23 672 28 99
mail: 
instruktor.powiatowy@pbpciechanow.pl

Młodzieżowy Klub Czytelniczy

Zajęcia czytelnicze dla starszych klas szkół podstawowych
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, odbywające się
raz w miesiącu.  Na zajęciach omawiana będzie wybrana
pozycja z kanonu literatury dla młodzieży. 

Czas trwania: 45 minut

Zajęcia odbywają się w głównej siedzibie biblioteki przy     
 ul. Warszawskiej 34 w sali konferencyjnej na II piętrze. 
 Prosimy o rezerwowanie terminu z dwutygodniowym
wyprzedzeniem. 

Zajęcia prowadzi:
Jolanta Koziatek

tel. 23 672 28 99
mail: 
instruktor.powiatowy@pbpciechanow.pl
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