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Program zajęć

„ZAGADKOWE FERIE W BIBLIOTECE”

10-13.02.2020

FILIA NR 3 KSIĄŻNICY PRUSZKOWSKIEJ

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 11

Każdy młody detektyw znajdzie u nas swoje miejsce i wyruszy w literacką, tajemniczą podróż!

Puść wodze fantazji, rozwiązuj zagadki, szukaj poszlak i śladów, zbadaj odciski palców, 

lecz przede wszystkim baw się dobrze i czytaj z nami! Zabierzcie ze sobą piórniki z kredkami, 

flamastrami i koniecznie odwiedźcie nas w ferie!

Organizator: Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza

Współpraca: 

10.02.2020, PONIEDZIAŁEK, G. 10:30-12:30

Wyruszamy na wykopaliska z Lassem i Mają! 

Warsztaty literacko - archeologiczne z Biurem Detektywistycznym Lassego i Mai.

? Poznamy serię książek o młodych detektywach, która od lat znajduje się na liście 

bestsellerów literatury dziecięcej. Wspólnie przeniesiemy się do miasteczka Valleby 

czytając fragmenty najnowszej książki Martina Widmarka i Heleny Willis "Tajemnica 

srebra", wyd. Zakamarki 



? Archeolog opowie nam o tajnikach prac archeologicznych i pokaże swój warsztat

? Obejrzymy prezentację multimedialną, rozwiążemy quizy, rozszyfrujemy zagadkę 

zaginionych książek...

11.02.2020, WTOREK, G. 10:30-12:30

Logika dla detektywów - warsztaty filozoficzne dla dzieci 

„Tajemnica zaginionej brzytwy”

? Punktem wyjścia będzie zagadka detektywistyczna. Punktem dojścia klasyczna definicja

logiki jako nauki o regułach poprawnego wnioskowania. Dzieci, przyjmując rolę 

detektywów, będą miały za zadanie odpowiednio wyselekcjonować ważne informacje, 

przeanalizować je i wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski. Zagadka będzie pretekstem do

refleksji na temat tego czym jest wnioskowanie, co to znaczy, że jest ono poprawne i jak 

odróżnić te poprawne od błędnych. Odpowiemy sobie na pytanie: czym jest logika i czy 

warto się jej uczyć?

Prowadzenie: Joanna Imienowska – twórczyni Pracowni Filozoficznej Eureka, 

absolwentka Filozofii Teoretycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Zarządzania 

w Politechnice Gdańskiej i w Szkole Głównej Handlowej, pasjonatka rozmów z dziećmi, muzyki 

klasycznej oraz ziołowego ogródka, mama dwójki dzieci. Pracownia Filozoficzna Eureka 

współpracowała z wieloma instytucjami kultury m.in. Teatrem Polskim, Teatrem Lalka, Teatrem 

Rampa, Galeria Stalowa, w przeszłości także z Książnicą Pruszkowską

12.02.2020, ŚRODA, G. 10:30-12:30

Sekrety policjanta - o swojej pracy opowie Pan Policjant

? Dzieci poznają tajniki pracy w policji, sprawdzą jak pobrać odciski palców oraz powtórzą

zasady bezpieczeństwa.

? Kontynuujemy czytanie "Tajemnicy srebra" Martina Widmarka, wyd. Zakamarki



13.02.2020, CZWARTEK, G. 10:30-12:30

Meet Detective Nell! Szlifujemy angielski z psim detektywem

? Ćwiczymy język angielski i czytamy z profesjonalnym lektorem humorystyczną książkę 

dla dzieci "The Detective Dog" autorstwa Julii Donaldson, wyd. Macmillan

„Ktoś ukradł ze szkolnej biblioteki wszystkie książki! Czy uda się rozwiązać zagadkę ich 

zniknięcia?”

Prowadzenie: szkoła językowa British School Pruszków


