
 
 

 

 

 



 
 

 

Czas i miejsce imprezy: 
 

19.03.2021 Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Zabawy również online 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

15 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Przedszkolaki w wieku 4-5 lat 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Nauka języka polskiego przez zabawę , kalambury, trudne słowa  łamańce 
językowe 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/ 

 

 

Filia nr 1     FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

O co kaman ? II –Młodomowa  czyli o języku codziennej nieoficjalności 

Czas i miejsce imprezy: 
 

18.03.2021 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Quizy, łamigówki 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

16 osób 



 
 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Młodzież – osoby niepełnosprawne  

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Tajniki modyfikacji polszczyzny przez pokolenia. Liczne quizy i zabawy 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/ 

 

 

Filia nr 2    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

O co kaman ? II –Młodomowa  czyli o języku codziennej nieoficjalności 

Czas i miejsce imprezy: 
 

18.03.2021 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Quizy, łamigówki 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

16 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Młodzież – osoby niepełnosprawne  

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Tajniki modyfikacji polszczyzny przez pokolenia. Liczne quizy i zabawy 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/ 



 
 

 

 

Filia nr 2     FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

O co Kaman?- Młodomowa czyli o  języku codziennej nieoficjalności 

Czas i miejsce imprezy: 
 

17.03.2021 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Gry i zabawy językowe 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

36 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Młodzież – osoby niepełnosprawne  

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Tajniki języka polskiego, współczesna polszczyzna najmłodszego pokolenia,, 
Zabawy z językiem polskim w postaci wykreślanek, rebusów, rozsypanek  
słownych. 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/filia  

 

 

Filia nr 3    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

„Czytanie bawi i uczy” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

18.03.2021 Przedszkole samorządowe nr 29 w Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

Zabawy 



 
 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

23 osoby 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Przedszkolaki  Grupa III „Motylki” i dwie Panie Przedszkolanki 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Język polski i zasady dobrego wychowania Kameleon Leon uczył dzieci 
dobrych manier , za pomocą wierszy i rymowanek. 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy/dzieci/2021/3/15/tydzien-kultury-jezyka-i 

 

 

Filia nr 3     FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

„Znawcy wiedzy o kulturze” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

16.03.2021 Szkoła Podstawowa nr 18 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Test, kalambury 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

22 osoby 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie kl Ib szkoły podstawowej oraz nauczycielka 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

Test wiedzy o kulturze i języku polskim:; Kalambury-słowa, które raną i te , 
które uskrzydlają 



 
 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy/dzieci/2021/3/16/tydzien-kultury-jezyka 

 

 

Filia nr 3    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Jak to rozkminić, czyli polszczyzna  kontra ‘młodomowa” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

16.03.2021  Facebook MBP w Kielcach 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Lekcja biblioteczna 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

20 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Młodzież dysfunkcyjna i wychowawcy 
759 Wyświetleń 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Rozmowy o literaturze – pisanej piękną polszczyzną oraz tej w której 
bluźnierstwa , dominują niecenzuralne słowa. Czas spędzony razem                          
z „Młodymi Gniewnymi” to nowe doświadczenie , budowanie zaufania                           
i otwarcie na coś nowego. 
Spotkanie zakończył występ Gracjana-zdolnego rapera. 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

https://www.facebook.com/MBPKielce/photos/pcb.5170803456 

 

 

Filia nr 3    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: TJK „Młodomowie” 



 
 

 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 Szkoła Podstawowa nr 34  

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Warsztaty online 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

22 osoby 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie szkoły podstawowej klasy VI ci nauczyciel 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Cechy języka polskiego –wyjątkowość (skrótowość, wulgaryzacja, 
przeczytanie zapożyczonych wyrazów z języków obcych) 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy/dzieci/2021/3/15/tydzien-kultury-jez 

 

 

Filia nr 3    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

„Jak to rozkminić ?” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

17.03.2021 Szkoła podstawowa nr 12 kl II B 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Test, łamigówki 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

17 osób 



 
 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie klas IIB oraz dwie nauczycielki 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Test o zasadach wysławiania się i prowadzenia rozmów. 
Gimnastyka leniwych języków-wymowa trudnych wyrazów. 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/ 

 

 

Filia nr 3      FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Jak rozkminć , czyli polszczyzna kontra” młodomowa” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

19.03.2021Szkoła Podstawowa nr 18 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Zabawa 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

21 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie szkoły podstawowej kl. I A 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Dyskusja i zabawy o współczesnym języku polskim. Słowa dobre i złe 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/ 



 
 

do wydarzenia, itp. 
 

 

 

Filia nr 5     FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Językowy savoir-vivre 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021  Przedszkole Samorządowe nr 35 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Zabawy, quizy itp. 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

51 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Przedszkolaki z grupy „Bratki” i „Różyczki” i Panie Przedszkolanki 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Propagowanie kultury języka polskiego w różnych sytuacjach życiowych. 
Wierszyki z książki G. Strzebińskiego „Dobre maniery dla dzieci” 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/?page=2 

 

 

Filia nr 5    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Językowy savoir-vivre 

Czas i miejsce imprezy: 18.03.2021 Przedszkole Samorządowe nr 35 



 
 

 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Zabawy językowe 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

35 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Przedszkolaki w wieku 5-6 lat i Pani przedszkolanka 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Zabawy językowe i wysłuchanie przez dzieci ksiązki J. Porywczy „Dobre 
słówka” 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/ 

 

 

Filia nr 6    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Słowa mają moc” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 Facebook MBP w Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Prezentacja internetowa 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Wszyscy zainteresowani 
515 Wyswietleń 



 
 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

„Język żyje i wciąż się zmienia” – wysłuchanie rozmów nastolatków „O co im 
chodzi” – jeśli nie obejrzysz tego filmiku to się nie dowiesz 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

#mbpkielce #filia6mbp #tkj2021" 

 

 

Filia nr 7    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Charakterystyka slangu młodzieżowego 

Czas i miejsce imprezy: 
 

19.03.2021 Facebook MBP w Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Filmik -debata 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

5 osób „Wolna Strefa” 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Wszyscy zainteresowani 
433 Wyświetlenia 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Czym charakteryzuje się język młodzieżowy? Co to jest młodomowa? 
Ciekawa dyskusja w specjalnie zaaranżowanym studio.. 
Trudne tematy językowe, wulgaryzmy. 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

#mbpkielce #mediateka #pnd #tydzienkulturyjezyka #mlodomowa 

#jezykpolski #debata 
 

 



 
 

 

Filia nr 8    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Przejrzysty ojczysty 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 Świetlica w Szkole Podstawowej  nr 32 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Zagadki, łamańce językowe - filmik 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

17 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Łamańce językowe, zagadki literackie i przedstawienie graficzne trudnych 
ortograficznie wyrazów 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

https://www.facebook.com/MBPKielce/ 
#mbpkielce #tkj2021 

 

 

 

Filia nr 8    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

„Tworzymy mini-słownik języka młodzieżowego. Co oznacza trump, akap i 
sztos? 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 Facebook MBP w Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

Konkurs online 



 
 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

11 osób brało udział w konkursie, 6 prac nagrodzonych 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej 
781 Wyświetleń 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Konkurs językowy na najciekawszą wypowiedź  lub opis słów zaczerpniętych 
z młodomowy 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

https://www.facebook.com/MBPKielce/videos/34285881059188 

 

 

Filia nr 8    FORMATKA –  RELACJA 

 
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Przejrzysty ojczysty czy „zaśmiecony młodomową” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 Facebook w Kielcach 
15.03.2022 Świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Łamigłówki, zgadywanki, zabawa w wierszowanki 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

21 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej 
377 Wyświetleń 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

Odczytanie tekstu „Reguły dla gaduły” M. Strzałkowskiej oraz wierszowany 
łamaniec  A. Frączek pt. „Żuru gar” oraz różne zadania , łamigłówki i zagadki 
ortograficzne 



 
 

pokreślenia) 

 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy/dzieci/2021/3/15/przejrzysty-ojczysty/ 

 

 

Filia nr 9    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Młodomowa -język współczesnego pokolenia 

Czas i miejsce imprezy: 
 

17.03.2021 Facebook w MBP Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Prelekcja online -filmik 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

Wszyscy zainteresowani 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie klas podstawowych , rodzice (widzowie strony internetowej), 
czytelnicy bibliotek 
495 Wyświetleń 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Bibliotekarze z F.9 , spróbowali „ugryźć „ i przybliżyć slang młodzieżowy nieco 
starszym czytelnikom. 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

https://www.facebook.com/MBPKielce/videos/41615231472121 

 

 

Filia nr 9    FORMATKA –  RELACJA 



 
 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Czy ojczysty jest przejrzysty? 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 Facebook MBP w Kielcach 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Filmik + quiz 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie klas podstawowych, rodzice(widzowie strony internetowej), 
czytelnicy 
693 Wyświetlenia 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Pani Nauczycielka Edukacji Wczesnoszkolnej wspomagająca uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyjaśiniła termin „młodomowa”, 
który będzie się przewijał przez najbliższy tydzień. 
Wspólna wędrówka szlakami współczesnej kultury młodych oraz 
sprawdzenie swoich  sił w  quizie „Czy rozumiesz swoje dziecko ?” 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

https://view.genial.ly/604930e798.../game-action-tkj-quiz-f9 

#mbpkielce #tkj2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis organizatora 

                                                           

Filia nr 10    iFORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

O zasadach  kaligrafii 

Czas i miejsce imprezy: 
 

19.03.2021 Szkoła Podstawowa nr 1 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Zabawy, zajęcia językowe 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

40 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie Szkoły Podstawowej klasa I 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Zagadki literackie. Kaligrafia w języku polskim 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy-dzieci/ 

 

 

Filia nr 10    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

„Ok., spoko” czyli zwroty młodzieżowe a poprawna polszczyzna” 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021  Szkoła Podstawowa w Grzymałowie Klasa 2 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Lekcja biblioteczna 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

19 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Uczniowie szkoły podstawowej 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Uczniowie aktywnie brali udział w zadaniach dotyczących pojęć i zwrotów  
charakterystycznych dla młodomowy, takich jak : lajk, hejt, siemanko itp., (co 
to są anagramy, anonimy  oraz znaczenie przysłów) 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy/dzieci/2021/3/15/ok-spoko-zwroty-m 

 

 

Filia nr 11     FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

MłodoQuiz 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 Facebook MBP Kielce #filia11mbp ; #filia4mbp 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Filmik-Quiz  

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Użytkownicy filii bibliotecznych MBP w Kielcach 
697 Wyświetleń 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Quiz z młodomowy połączony z escape room. Zawiera on pytania dotyczące 
zwrotów używanych na co dzień , głównie wśród młodzieży 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

https://view.genial.ly/602ba1.../presentation-mlodomowa-quiz 

https://bit.ly/3cjF1n2 

#mbpkielce #tkj2021 
 

 

 

Filia nr 12     FORMATKA –  RELACJA 

 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Stemple okolicznościowe 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021  Facebook MBP w Kielcach  

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Wystawa 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

Wszyscy zainteresowani 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Wszyscy zainteresowani(czytelnicy, przechodnie itp.) 
552 Wyświetlenia 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego kolekcjonera, wszyscy 
zainteresowani mogą zapoznać się z doskonałym materiałem 
historycznym, jakim są kartki pocztowe i stemple okolicznościowe 
obejmujące lata 1950-1980.  
Tematyka jest różnorodna, m.in.: językoznawstwo, muzyka, rocznice 
ważnych wydarzeń.  
 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/filia12mbp 

 

 

Filia nr 12    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Staropolszczyzna a slang młodzieżowy-czy jesteś w stanie to zrozumieć? 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 MBP w Kielcach F.12 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Wystawa 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

Wszyscy zainteresowani 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Wszyscy zainteresowani(czytelnicy, przechodnie itp.) 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Wystawa słownictwa ukazującego znaczenie wyrazów w mowie 
staropolskiej, współczesnej i slangu młodzieżowego 

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

 

 

 

Filia nr 13    FORMATKA –  RELACJA 

Nazwa instytucji/szkoły/miejscowość  
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
 

Młodomowa- język ojczysty? Dla młodzieży fakt oczywisty 

Czas i miejsce imprezy: 
 

15.03.2021 MBP Kielce 

Forma przedsięwzięcia 
(np. konkurs, warsztat, 

wykład, konferencja, 

seminarium, turniej,  

quiz, itp.) 

Quiz 

Ilość uczestników:  
(faktyczna lub 

orientacyjna) 

20 osób 

Odbiorcy 
(dzieci lub młodzież 

z jakich klas – etap 

edukacyjny) dorośli) 

Dorośli czytelnicy 

Krótka relacja:  
Ciekawostki/uwagi 

(Informacje warte 

zaznaczenia, 

pokreślenia) 

 

Quiz skierowany był do dorosłych czytelników i miał na celu sprawdzenie 
znajomości  

Można dołączyć 
dokumentację 
fotograficzną/filmik/link 
do wydarzenia, itp. 
 

http://mbp.kielce.pl/imprezy/dorosli/2021/3/15/tkj-quiz-dla-czytelnikow/ 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

 

 


