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Uczniowie klas I

W tym roku podjęliśmy decyzję o wspólnym 
uroczystym pasowaniu na czytelnika 
wszystkich klas pierwszych.
Spotkaliśmy się w sali obok biblioteki. 

Teatrzyk Kamishibai

Uczestników przywitała wystawa
książek z projektu "Nasza Mała
Biblioteka" dla najmłodszych

czytelników. Cieszyła oczy
tytułami i przepięknymi

ilustracjami. Była chwila na
zapoznanie się z bohaterami

książki "Jajko czy kura" z II edycji
projektu "Nasza Mała Biblioteka".

Książki z projektu "Nasza Mała Biblioteka
Uczniowie klas I

Na wstępie najmłodsi dowiedzieli się o 
potrzebie czytania i korzyściach z niego 
wynikających.
Następnie słuchając wierszy o troskach , 
skargach i obietnicach książek mogli 
porozmawiać o tym, jak należy z książkami 
postępować, czego nie powinno się robić 
podczas czytania.



Z bohaterem teatrzyku Kamishibai Zdzisiem Lubiksiążką
dzieci poznały bibliotekę i zasady w niej panujące.

Teatrzyk Kamishibai "Zdziś Lubiksiążka" (2 zdjęcia)

Jak na pasowanie przystało nie
obyło się bez egzaminu.

Egzamin podczas pasowania na czytelnika  (2 zdjęcia)

Zadaniem przedstawicieli klas 
było poprawienie błędów w 
tytułach książek.

Kolejne egzaminacyjne zadanie 
polegało na rozpoznaniu 
bohatera na ilustracji i podaniu 
tytułu książki, z której pochodzi. 

Klasy wspaniale poradziły sobie z
zadaniami. Zwieńczeniem spotkania
było uroczyste ślubowanie na książkę

"Nasze symbole narodowe".
 

Ślubowanie



Po ślubowaniu na ręce wychowawców wszystkim  klasom
wręczono dyplomy pasowania na czytelnika i naklejki

do zeszytu .

 Wręczanie dyplomów wychowawcom (2 zdjęcia)

Uczniowie z dyplomem pasowania na czytelnika
(2 zdjęcia)



Plakat

W ramach współpracy                        
z Przedszkolem nr 260 kolejny raz 
mieliśmy okazję uczestniczyć             
w składzie jury konkursu 
recytatorskiego , który odbył się 
17.11.2018 roku .VI edycja 
dzielnicowego konkursu 
recytatorskiego dla dzieci  3-5 letnich
poświęcona była poezji poetów 
polskich o zwierzętach

Tuż przed  konkursem.

W przerwie przedszkolaki  z 260
pokazały program artystyczny z
tańcem i śpiewem. 

Podczas występu

Wręczanie nagród

Rywalizacja we wszystkich grupach 
wiekowych była wyjątkowo 
wyrównana. Jurorów    i słuchaczy 
zauroczył występ Marysi Olszewskiej 
z grupy 4 -latków, która recytowała 
"ZOO" Jana Brzechwy. Swoim 
występem wywalczyła Grand Prix  
konkursu.                                                           


