Tematy zajęć dla grup zorganizowanych

1. oTWÓRZ wiedzę na tablecie! Zajęcia z wykorzystaniem rzeczywistości
rozszerzonej
Kosmiczne podróże, spacery z dinozaurami, rysunki, które “ożywają” po pokolorowaniu a wszystko to w magicznej formie rzeczywistości rozszerzonej. Podczas zajęć dzieci
poznają edukacyjne aplikacje na tabletach oraz rzeczywistość rozszerzoną, a
jednocześnie poszerzą swoją wiedzę z zakresu m.in. kosmosu, sztuki, rodzajów zwierząt
czy literatury dziecięcej.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat; Czas trwania: 45-60 minut; Grupa: 6-9 osób.

2. Necio.pl - bezpieczny Internet dla najmłodszych
Zajęcia z zakresu bezpiecznego i mądrego korzystania z internetu. Dzieci nauczą się, czym
jest internet, wyszukiwarka, jak wyszukiwać informacje, jakie zagrożenia niesie ze sobą
internet i jak sobie z nimi radzić. Poznają również gry edukacyjne online, które uczą
posługiwania się myszką i klawiaturą. Podczas zajęć najmłodsi - korzystając z
papierowych modeli - złożą sympatycznego robota Necia.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat; Czas trwania: 45 minut; Grupa: 10 osób.

3. Akademia LEGO - twórcze zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego
Zajęcia z wykorzystaniem różnych zestawów klocków LEGO, podczas których dzieci
rozwiną swoją kreatywność, twórcze myślenie i umiejętność tworzenia opowieści.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat; Czas trwania: 45 minut; Grupa: 10 osób.

4.

Piknik edukacyjny “Roboty, Lego i rzeczywistość rozszerzona w
bibliotece”

Spotkanie, w ramach którego dzieci i młodzież będą mogli obejrzeć pokazy robotów Lego
Mindstorms, sterować robotami, skorzystać z symulatorów jazdy samochodem, zagrać w
gry z rzeczywistości rozszerzonej, czy sprawdzić jak działa druk 3D.
Możliwe terminy to piątki i soboty.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku: 5-18 lat.
Czas trwania: dowolny, w zależności od liczebności grupy. Na obejrzenie i skorzystanie ze
wszystkich stanowisk potrzeba około 60-90 minut.

5. Kino w bibliotece - pokazy filmów familijnych oraz bajek.
Czas trwania: 30-90 minut (w zależności od długości prezentowanego filmu).
Grupa: w zależności od kategorii wiekowej (max. 30-35 osób).
6. Zajęcia plastyczne połączone z grami i zabawami ruchowymi.
Zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 10 lat.
7. Gry i zabawy – animacje z chustą Klanzy, zabawy z wykorzystaniem gier
planszowych, puzzli, książek interaktywnych, klocków Lego.
Zajęcia dla dzieci w wieku 5 - 10 lat.

8. Lekcje języka angielskiego… poczytajmy po angielsku.
Zajęcia będą przebiegać w formie zabaw językowych, działań
plastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat; Czas trwania: 45-60 minut; Grupa: 6-9 osób.

Wszystkie zajęcia mogą być realizowane w Oddziale dla Dzieci
/ul. Wojska Polskiego 41/; Filii nr 4 /ul. Krakowska 124/ oraz
Filii nr 6 /ul. Ordynacka 8/
w godzinach pracy tych placówek
Szczegóły do ustalenia telefonicznie – 13/4321370
lub osobiście w KBP

Filmy z ukraińską ścieżką dźwiękową
do wypożyczenia i/lub obejrzenia w Filii nr 6 KBP
/ul. Ordynacka 8 – Rynek Krosna/
1. Agenci – komedia kryminalna
2. Alfa – film przygodowy
3. Alvin i wiewiórki: wielka wyprawa – film animowany, film
przygodowy, komedia
4. Assassin's creed – film akcji
5. Bitwa o Sewastopol – film wojenny
6. Chappie – film przygodowy
7. Dlaczego on? - komedia
8. Duchy moich byłych – komedia romantyczna
9. Dzień Niepodległości : odrodzenie – film akcji, film sci-fi
10. Ekipa - komedia
11. Gangster Squad film sensacyjny, film akcji
12. Green Lantern – film akcji
13. Kocha, lubi, szanuje – komedia romantyczna
14. Kupiliśmy Zoo – film familijny, komediodramat
15. Naznaczony : rozdział 2 – horror
16. Obcy kontra Predator 2 - horror, film sci-fi
17. Obdarowani – dramat filmowy
18. Osobliwy dom pani Peregrine – film przygodowy, film
fantasy
19. Paranormal activity: inny wymiar – horror
20. Predators – horror, film sci-fi
21. Robinsonowie – film animowany
22. Sędzia – dramat filmowy
23. Sherlock Holmes – film kryminalny, film przygodowy
24. Sherlock Holmes : gra cienia – film kryminalny, film
przygodowy

25. Skarb Narodów 2 : Księga Tajemnic – film przygodowy
26. Snajper – film akcji
27. Starcie Tytanów – film akcji
28. Sucker Punch - thriller
29. Sylwester w Nowym Jorku – komedia romantyczna
30. Szczęściarz – dramat filmowy
31. Szefowie wrogowie - komedia
32. Szefowie wrogowie 2 - komedia
33. Szlak Naftowy : Transgraniczny szlak turystyczny – film o
przemyśle naftowym na pograniczu polsko-ukraińskim
34. Ukryte działania – dramat filmowy
35. Underworld: wojny krwi – horror, film sci-fi
36. Wielki Gatsby – dramat filmowy, film obyczajowy
Oferujemy również filmy animowane bez ścieżki dźwiękowej np.:
Bolek i Lolek, Tom i Jerry, Robaczki z Zaginionej Doliny.

