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Temat Krótki opis Adresaci Czas trwania Uwagi

PRZEDSZKOLA
Jak powstaje książka –
historia pewnej książki.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z etapami powstawania książki 
oraz elementami jej budowy na bazie treści regionalnych. Opowieść 
„Książka mojego taty” (o życiu i pracy autora publikacji związanej 
z regionem Podbabiogórza), zabawa przy regionalnej muzyce z chustą 
animacyjną. Dodatkowo również: teatrzyk obrazkowy połączony z nauką 
rozpoznawania emocji oraz wystawa książki dziecięcej.

dzieci w wieku 
4-6 lat

45 min.

Polska – nasza
Ojczyzna.

Zajęcia przybliżają historię oraz bogactwo przyrodnicze i kulturowe Polski: 
film edukacyjny o początkach państwa polskiego, polskich symbolach 
narodowych, praca z mapą Polski (przyroda i kultura poszczególnych 
regionów), quiz, rozsypanka obrazkowa, taniec do pieśni "Płynie Wisła, 
płynie".

dzieci w wieku 
4-6 lat

45 min.

Mała Ojczyzna. Zajęcia przybliżają dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Podbabiogórza 
i obejmują: czytanie/słuchanie regionalnej opowieści, fragment filmu 
edukacyjnego związany z przyrodą oraz życiem dawnych mieszkańców 
okolic Babiej Góry, lapbook przyrodniczy, zabawy (m.in. rozpoznawanie 
odgłosów babiogórskich zwierząt), spotkanie z regionalną muzyką 
wykonaną na unikalnym instrumencie muzycznym (heligonka).  

Realizowane tematy: Wiosna w przyrodzie, Zimowe śpiochy, 
Dawne obyczaje i inne.

dzieci w wieku 
3-6 lat

45 min.



Sucha Beskidzka –
nasze Miasto.

Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań historią, kulturą 
i otoczeniem przyrodniczym miasta Sucha Beskidzka. Służą również 
edukacji emocjonalnej (nauka rozpoznawania emocji). Legenda o Kicku – 
teatrzyk obrazkowy, prezentacja multimedialna na temat Suchej 
Beskidzkiej (m.in. kulturowe korzenie miasta, zabytki, przyroda), zabawa 
z chustą animacyjną, quiz.

dzieci w wieku 
4-6 lat

45 min.

„Franklin 
i książka 

z biblioteki”. 
Zawód bibliotekarz.

Zajęcia przybliżają dzieciom zawód bibliotekarza, prowadzone w oparciu 
o przygodę bohatera książki dla dzieci – Franklina. 
Teatrzyk obrazkowy, quiz biblioteczny, gra memory (postaci z bajek), 
zabawa w bibliotekarza („Znajdź poszukiwaną książkę”), pasowanie 
na pomocnika bibliotekarza, spacer po bibliotece.

dzieci w wieku 
3-6 lat

45 min.

Pan Maluśkiewicz
w świecie morskich

stworzeń.

Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w teatrzyku na podstawie wiersza 
Juliana Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”. „Łowią” stworzenia 
zamieszkujące morza i oceany oraz zgłębiają wiedzę 
na ich temat. Biorą udział w quizie, uczestniczą w zabawach (m.in. „walka 
na bąbelki”).

dzieci w wieku 
5-6 lat

45 min.

KLASY 1-3 SP
Jak powstaje książka –
historia pewnej książki.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z etapami powstawania książki 
oraz elementami jej budowy na bazie treści regionalnych. Opowieść 
„Książka mojego taty” (o życiu i pracy autora publikacji związanej 
z regionem Podbabiogórza), zabawa przy regionalnej muzyce z chustą 
animacyjną. Dodatkowo również: teatrzyk obrazkowy połączony z nauką 
rozpoznawania emocji oraz wystawa książki dziecięcej.

uczniowie 
kl. 1-3 SP 45 min.

Polska – nasza
Ojczyzna.

Zajęcia przybliżają historię oraz bogactwo przyrodnicze i kulturowe Polski: 
film edukacyjny o początkach państwa polskiego, polskich symbolach 
narodowych, praca z mapą Polski (przyroda i kultura poszczególnych 
regionów), quiz, rozsypanka obrazkowa, taniec do pieśni "Płynie Wisła, 
płynie".

uczniowie 
kl. 1-3 SP 45 min.



Mała Ojczyzna. Zajęcia przybliżają dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Podbabiogórza 
i obejmują: czytanie/słuchanie regionalnej opowieści, fragment filmu 
edukacyjnego związany z przyrodą oraz życiem dawnych mieszkańców 
okolic Babiej Góry, lapbook przyrodniczy, zabawy (m.in. rozpoznawanie 
odgłosów babiogórskich zwierząt), spotkanie z regionalną muzyką 
wykonaną na unikalnym instrumencie muzycznym (heligonka).  

Realizowane tematy: Wiosna w przyrodzie, Zimowe śpiochy, 
Dawne obyczaje i inne.

uczniowie 
kl. 1-3 SP

45 min.

Sucha Beskidzka –
nasze Miasto.

Zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań historią, kulturą 
i otoczeniem przyrodniczym miasta Sucha Beskidzka. Służą również 
edukacji emocjonalnej (nauka rozpoznawania emocji): legenda o Kicku – 
teatrzyk obrazkowy, prezentacja multimedialna na temat Suchej 
Beskidzkiej (m.in. kulturowe korzenie miasta, zabytki, przyroda), zabawa 
z chustą animacyjną, quiz.

uczniowie 
kl. 1-3 SP

45 min.

„Franklin 
i książka 

z biblioteki”. 
Zawód bibliotekarz.

Zajęcia przybliżają dzieciom zawód bibliotekarza, prowadzone w oparciu 
o przygodę bohatera książki dla dzieci – Franklina. Teatrzyk obrazkowy, quiz
biblioteczny, gra memory (postaci z bajek), zabawa w bibliotekarza („Znajdź
poszukiwaną książkę”), pasowanie na pomocnika bibliotekarza, spacer 
po bibliotece.

uczniowie 
kl. 1-3 SP

45 min.

Pan Maluśkiewicz
w świecie morskich

stworzeń.

Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w teatrzyku na podstawie wiersza 
Juliana Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”. „Łowią” stworzenia 
zamieszkujące morza i oceany oraz zgłębiają wiedzę na ich temat. Biorą 
udział w quizie, uczestniczą w zabawach (m.in. „walka na bąbelki”).

uczniowie 
kl. 1 SP

45 min.



KLASY 4-6 SP

Historia pisma.
Zajęcia przybliżają etapy rozwoju pisma (pismo: piktograficzne, 
demotyczne, klinowe, ideograficzne, alfabetyczne). Uczniowie tworzą 
własne komunikaty mając do dyspozycji: znaki pięciu rodzajów pisma z ich 
odpowiednikami w alfabecie polskim, tabliczki gliniane. 

uczniowie 
kl. 4-6 SP

45 min.

Jan Paweł II –
pielgrzym i podróżnik.

Zajęcia mają na celu przybliżenie postaci wielkiego Polaka – Jana Pawła II 
oraz rozbudzenie zainteresowań kulturą różnych krajów: wystawa 
poświęcona życiu i dziełu Jana Pawła II, film z podróży Papieża, oś czasu 
(najważniejsze wydarzenia z życia JP II) – rozsypanka, walizka z podróży 
JP II, piosenki dla Papieża, niezapomniane spotkania z dziećmi.

uczniowie 
kl. 4-6 SP

45 min.

Kodowanie z Angry
Birds i Minecraft.

Zajęcia rozwijają myślenie algorytmiczne i zainteresowania związane 
z kodowaniem w oparciu o interaktywne kursy dostępne na platformie 
Code Studio. 

uczniowie 
kl. 4-6 SP

45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Scratch – nauka
programowania przez

zabawę.

Zajęcia rozwijają myślenie algorytmiczne, uczą  tworzenia prostych, 
interaktywnych gier i animacji w języku Scratch. Uczestnicy tworzą własną 
grę, w której za pomocą prostych poleceń programują zachowania 
wybranych przez siebie bohaterów. 

uczniowie 
kl. 4-6 SP

45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

StoryJumper –
tworzenie książeczki

elektronicznej.

Uczestnicy zajęć poznają interfejs programu StoryJumper, podstawowe 
elementy (postaci, pola tekstowe, tła), tworzą własną książeczkę 
elektroniczną. 

uczniowie 
kl. 4-6 SP

45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Programowanie z LOFI
Robot.

Uczestnicy zajęć poznają interfejs programu StoryJumper, podstawowe 
elementy (postaci, pola tekstowe, tła), tworzą własną książeczkę 
elektroniczną. Uczniowie poznają zasady działania i możliwości sterowania 
Robotem LOFI. Samodzielnie programują autonomicznie działającego 
robota. 

uczniowie 
kl. 4-6 SP

45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej



KLASY 7-8 SP

Historia pisma.

 

Zajęcia przybliżają etapy rozwoju pisma (pismo: piktograficzne, 
demotyczne, klinowe, ideograficzne, alfabetyczne). Uczniowie tworzą 
własne komunikaty mając do dyspozycji: znaki pięciu rodzajów pisma z ich 
odpowiednikami w alfabecie polskim, tabliczki gliniane.

uczniowie 
kl. 7-8 SP

45 min.

Literatura
młodzieżowa.

Zajęcia służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych: prezentacja 
multimedialna wybranych książek z zakresu literatury młodzieżowej.

uczniowie 
kl. 7-8 SP

45 min.

Tworzenie prezentacji
z wykorzystaniem

darmowych
programów

do infografiki.

Zajęcia rozwijają umiejętność tworzenia ciekawych prezentacji w formie 
infografik: prezentacja darmowych programów do tworzenia infografik 
(Piktochart, Easel.ly, Visual.ly, Infogr.am, Venngage), praktyczne ćwiczenia 
uczniów w tworzeniu własnych infografik.

uczniowie 
kl. 7-8 SP

2 x 45 min.
Realizacja zajęć

możliwa również 
w szkolnej sali
komputerowej

Tworzenie prezentacji
z wykorzystaniem

darmowej aplikacji
Prezi.

Zajęcia rozwijają umiejętność tworzenia ciekawych prezentacji 
z zastosowaniem Prezi: prezentacja funkcji i możliwości Prezi, praktyczne 
ćwiczenia w tworzeniu własnej prezentacji w Prezi.

uczniowie 
kl. 7-8 SP

2 x 45 min.
Realizacja zajęć

możliwa również 
w szkolnej sali
komputerowej

Wyszukiwanie
informacji 

w Internecie.

Zajęcia przybliżają różne typy wyszukiwarek: Google, Bing, Yahoo, Ask 
oraz możliwości efektywnego posługiwania się nimi (tworzenie zapytań, 
selekcja wyników). 

uczniowie 
kl. 7-8 SP 45 min.

Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej



Zawód bibliotekarz 
i broker informacji.

Zajęcia z preorientacji zawodowej z elementami edukacji informacyjnej. 
Prezentacja zawodów: bibliotekarz i broker informacji (działalność 
informacyjna i edukacyjna) oraz zasobów biblioteki (zbiory i bazy: 
tradycyjne, on-line). Przydatne zasoby internetowe dla uczniów (katalog 
komputerowy biblioteki, czytelnia on-line, biblioteki cyfrowe, aplikacje 
i programy edukacyjne). Rola informacji w życiu człowieka: dostępność 
i rodzaje źródeł informacji, efektywne wyszukiwanie, wiarygodność 
informacji.

uczniowie 
kl. 7-8 SP 45 min.

SZKOŁY ŚREDNIE

Bezpieczeństwo
w Internecie - portale

społecznościowe.

Zajęcia służą kształtowaniu postaw bezpiecznego korzystania z mediów 
społecznościowych: krótka historia mediów społecznościowych, rodzaje 
zagrożeń internetowych (hating, sexting, cyberbullying, hakerstwo). Praca 
w grupach.

uczniowie szkół
średnich 45 min.

Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Bezpieczeństwo
w sieci. 

Profilaktyka cyberprzemocy i uwodzenia w sieci: projekcja filmiku 
edukacyjnego „W Sieci” przedstawiającego dwie historie związane 
z przemocą w sieci – uwodzenie w sieci oraz publikację kompromitujących 
zdjęć. Praca w grupach.

uczniowie szkół
średnich 45 min.

Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Biblioteki cyfrowe.
Zajęcia rozwijają umiejętność korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych: 
Europeana, Polona, Wolne Lektury, Staropolska. 

uczniowie szkół
średnich 45 min.

Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Edukacja dla przyrody
pogranicza.

Zajęcia służą odkrywaniu dziedzictwa przyrodniczego Podbabiogórza oraz 
kształtowaniu postaw związanych z ochroną przyrody: sześć stopni 
pedagogicznej dojrzałości środowiskowej, fragment filmu „Babiogórskimi 
ścieżkami – o przyrodzie światłem i muzyką” Grzegorz Leśniewski, Marcin 
Stańczyk. Zabawy integrujące grupę z wykorzystaniem rekwizytów leśnych.

uczniowie szkół
średnich 45 min.



Historia pisma.
Zajęcia przybliżają etapy rozwoju pisma (pismo: piktograficzne, 
demotyczne, klinowe, ideograficzne, alfabetyczne). Uczniowie tworzą 
własne komunikaty mając do dyspozycji: znaki pięciu rodzajów pisma z ich 
odpowiednikami w alfabecie polskim, tabliczki gliniane.

uczniowie szkół
średnich 45 min.

Kultura w sieci. Hejt –
jak sobie z nim radzić. 

Prezentacja na temat: Czym jest zjawisko „hejtu”. Jak sobie z nim radzić, jak
reagować. Co w zamian? Konstruktywna krytyka. Filmik: Jak działają „firmy 
hejterskie” – mechanizm działania hejtu. Praca w grupach: pytania 
problemowe związane ze zjawiskiem hejtu. 

uczniowie szkół
średnich 45 min.

Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Literatura
młodzieżowa.

Zajęcia służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych: prezentacja 
multimedialna wybranych książek z zakresu literatury młodzieżowej.

uczniowie szkół
średnich 45 min.

Prawo autorskie 
w Internecie.

Zajęcia służą kształtowaniu postaw zawiązanych z poszanowaniem praw 
autorskich. Uczniowie poznają wybrane aspekty prawa autorskiego 
w odniesieniu do zasobów internetowych: prezentacja multimedialna 
przybliżająca podstawowe pojęcia (autor, utwór, utwór pierwotny, zależny 
i inspirowany, dozwolony użytek osobisty, edukacyjny), prawa 
użytkowników Internetu, regulaminy określające zasady korzystania 
z serwisów: YouTube i Facebook. Wybrane kazusy prawne – ćwiczenia dla 
uczniów. Quiz podsumowujący (w aplikacji Kahoot).

uczniowie szkół
średnich

45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Tworzenie prezentacji
z wykorzystaniem

darmowych
programów 

do infografiki.

Zajęcia rozwijają umiejętność wykorzystania darmowych programów 
do tworzenia ciekawych prezentacji w formie infografik: prezentacja 
darmowych programów (Piktochart, Easel.ly, Visual.ly, Infogr.am, 
Venngage), praktyczne ćwiczenia uczniów w tworzeniu własnych infografik.

uczniowie szkół
średnich

2 x 45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej



Tworzenie prezentacji
z wykorzystaniem

darmowej aplikacji
Prezi.

Zajęcia rozwijają umiejętność tworzenia ciekawych prezentacji 
z zastosowaniem Prezi: prezentacja funkcji i możliwości programu, 
praktyczne ćwiczenia w tworzeniu własnej prezentacji w Prezi.

uczniowie szkół
średnich

2 x 45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej

Wyszukiwanie
informacji 

w Internecie.

Zajęcia przybliżają różne typy wyszukiwarek: Google, Bing, Yahoo, Ask 
oraz możliwości efektywnego posługiwania się nimi (tworzenie zapytań, 
selekcja wyników). 

uczniowie szkół
średnich

45 min. Realizacja zajęć
możliwa również 

w szkolnej sali
komputerowej


