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10.06.2019 

 godz. 9.45-

11.15 

 

Mój przyjaciel, 

robot 

 

warsztaty dla dzieci/ 

gr.zorganizowana 

 

Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Broniewskiego 10C / Oddział dla dzieci 

Podczas warsztatów uczestnicy będą korzystać  

z dostępnych w bibliotece robotów do nauki 

programowania dla dzieci. Nauczą się podstaw ich 

obsługi i spróbują zaprojektować własną instrukcję 

dla robota. 

 

 

10.06.2019  

godz. 8.00-11.30 
 

12,13.06.2019  

godz. 13.00-

14.30 

 

Nie bój mychy! 

 

zajęcia komputerowe 

dla seniorów / 

 gr.zorganizowana  

 

Miejska Biblioteka Publiczna, 

 ul. Broniewskiego 10C /  

Czytelnia Naukowa/mała sala konferencyjna 

Podczas zajęć, osoby mające dotąd mała styczność  

z komputerami i Internetem będą mogły nadrobić 

zaległości, poszerzyć własną wiedzę i oswoić się  

z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. 

 

 

 

10-14.06.2019 

 godz. 12.00-

15.00 

 

 

Lokalny Klub 

Kodowania 

 

 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci 

 i młodzieży   

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Broniewskiego 10C / Czytelnia Naukowa 

Głównym celem klubu jest zainteresowanie 

młodych osób nauką kodowania, pokazanie, że 

kodowanie to nie tylko przyszłościowa umiejętność, 

ale też źródło radości  

i satysfakcji,  że rozwijanie umiejętności 

programistycznych umożliwi uczestnikom klubu 

lepszy start w przyszłość.Tematyka zajęć w ramach 

klubu obejmuje: naukę kodowania robotów Finch,  

naukę kodowania w edytorze Scratch,  naukę 

tworzenia prostych gier. 

     

 

11.06.2019  

godz. 9.00-10.00 

 

Startup – czym 

to się je? 

 

 

spotkanie/dyskusja 

dla młodzieży i dorosłych /  

grupa zorganizowana 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna, 

 ul. Broniewskiego 10C / sala konferencyjna 

Wprowadzenie do świata startupów. Na czym 

polega ich atrakcyjność i z czym wiąże się ryzyko 

zostania startupowcem. Nauka podstawowych 

pojęć i zasad. Jakie są blaski i cienie tej profesji? 

Jak wygląda ten zawód od kuchni? Gość specjalny : 

Anna Mazurek (Fundacja Impact) 

 

     

12.06.2019 

godz.9.00-10.00 
Innowacja 

- co to takiego? 

warsztaty plastyczne 

dla dzieci 

Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Broniewskiego 10C / Oddział dla dzieci 

Podczas warsztatów dzieci po krótkim 

wprowadzeniu do tematu: czym jest Innowacja, 

wykonają prace plastyczne, na których zaprezentują 

swoją wizję przyszłości, wynalazków i innowacji, 

którą można by wprowadzić  

w codziennym życiu. 
Koordynator akcji: Olga Nowicka, Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa, tel. 32 7632755, e-mail: promocja@mbp.chrzanow.pl 
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