
 

Biblioteka Poleca ! 

 

STEM Kindloteka dla każdego – 

warsztaty online! 
W czasie, kiedy większość z nas zostanie w domu, chcemy Was zaproponować 

warsztaty online, które przygotowujemy dla Amazon w ramach współpracy 

merytorycznej przy projekcie STEM Kindloteki. Mamy dla Was wspaniałe spotkania.  

https://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/ 

 

 

Uwaga! Mamy dla Was nowe tematy warsztatów online! 

Nasz repertuar będzie się poszerzał, ale już teraz sprawdź, co dla Ciebie 

przygotowaliśmy. 

https://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/


22 kwietnia 

Moja supermoc… uważność i spokój żabki. 

Dla kogo? dzieci w wieku 6-9 lat i rodzice 

Opis: Odważny jak lew, silny jak tygrys, zwinny jak małpka… pewnie często 

robiliście takie porównania chcąc pokazać swoje supermoce, ale czy ktoś z Was 

pomyślał o tym by być jak żaba? To spotkanie odkryje przed Wami prawdziwą 

supermoc! Bądź jak żabka… 

Przygotuj: Kartka papieru, piórko, rurka do picia, zielona farbka plakatowa, 

kubeczek z odrobiną wody, czarny pisak. 

Prowadząca: Teresa Smoleń 

Czas trwania: 45 minut 

Gdzie: STEM Kindloteka dla Każdego! (logowanie) 

Kiedy: 22 kwietnia, godz. 10:00 

Dbajmy o Ziemię. Przygoda ze Scratchem Juniorem. 

Dla kogo? dzieci w wieku 6-9 lat i rodzice 

Opis: Ziemia to nasz wielki dom, o który powinniśmy dbać w szczegóny sposób. Czy 

wiesz, jak w prosty sposób możesz zostać opiekunem Ziemi?  Przyjdź a przekonasz 

się, że nawet koty potrafią ratować świat.  

Przygotuj: tablet/smartfon z aplikacją Scratch Junior, kolorowe kartki, sznurek, 

flamastry 

Prowadząca: Joanna Apanasewicz 

Czas trwania: 45 minut 

Gdzie: STEM Kindloteka dla Każdego! (logowanie) 

Kiedy: 22 kwietnia, godz. 11:30 

23 kwietnia 

Co jedzą ludzie? Ciekawostki kulinarne dla obieżyświatów. Zapraszamy!  

Dla kogo? dzieci w wieku 6-9 lat i rodzice 

Opis: Czy wiesz, że Australijczycy jedzą pierogi z ogona kangura, a mieszkańcy 

Haiti – błotne ciasteczka? Poznajcie gusta kulinarne oraz  savoir-vivre obieżyświata. 

Już nam ślinka leci… 

Przygotuj: kartka papieru, kredki/flamastry 

Prowadząca: Agnieszka Chomicka-Bosy 

http://bit.ly/STEMKindloteka
http://bit.ly/STEMKindloteka


Czas trwania: 45 minut 

Gdzie: STEM Kindloteka dla Każdego! (logowanie) 

Kiedy: 23 kwietnia, godz. 10:00 

Bity i Bajty sa Mega i Giga! Spotkanie z pamięcią. 

Dla kogo? dzieci w wieku 6-12 lat i rodzice 

Opis: Pamięć komputerów i matematyczne zabawy – to bardzo dobrze dobrany 

duet. Wspólnie poznamy i pobawimy się pamięciom komputerów, tym jak dane sa 

przechowywane oraz w jaki sposób matematyka pomaga nam ujarzmić świat 

komputerów. 

Przygotuj: dobry humor i otwartą głowę 

Prowadzący: Krzysztof Jaworski 

Czas trwania: 45 minut 

Gdzie: STEM Kindloteka dla Każdego! (logowanie) 

Kiedy: 23 kwietnia, godz. 11:30 

 
Opracowała Alicja Skoczylas 

 na podstawie: https://cyfrowydialog.pl/ 
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