
Witaj Wiosno!

Wiosna w kalendarzu, wiosennie na ulicach, a w bibliotece także ożywienie. 
Kontynuujemy rozpoczęte działania i podejmujemy zadania zaplanowane na II 
semestr. Trwają prace w ramach projektu Nasza Mała Biblioteka. Przed nami 
kolejne spotkania z bohaterami książek i konkursowe wyzwania związane z 
przeczytanymi lekturami. Ruszają koleje inicjatywy, projekt "Zaczytani" i 
konkursy "Wszystkie książki mówią" oraz V edycja Dzielnicowego Konkursu 
Czytelniczego. A przed nami jeszcze wiele ciekawych pomysłów do realizacji.

  

Wieści z Naszej Małej Biblioteki

Wymiana literackich bohaterów

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego wymieniają się 
swoimi książeczkami i figurkami literackich 
bohaterów. Nasza szkoła nawiązała współpracę z 
uczniami z Siedlec, z Warszawy i Legionowa. Dzieci 
uczestniczą w fantastycznej zabawie. Rozwijają 
swoją kreatywność, angażują się twórczo w 
powstawanie nowych opowieści.
Hej! Pozdrawiamy Was z bajkowego świata 
Serduszka. Dzisiaj obejrzeliśmy zdjęcia przysłane 
do nas przez uczniów z klasy 3 a w Siedlcach. Ich 
opowiadanie przeczytamy w najbliższym czasie. 
Pani powiedziała nam, że dzieci ugotowały                
z króliczkiem leśną przygodę Czerwonego Kapturka.
Postanowiliśmy także ugotować leśną bajkę.

Temat zajęć

                  Przedszkolaki z oddziału 0 a



Zajęcia "Gotujemy z Serduszkiem" (2 zdjęcia)

A oto krótka relacja z zajęć czytelniczych, które 
przeprowadziła z nami Pani Mira z biblioteki.                               

W klasie czekała na nas wystawa książek
i oczywiście kukiełka Serduszka.

Wystawa książek z bajką "Jaś i Małgosia"
                                                                                                      (2 zdjęcia)



Przypomnieliśmy sobie baśnie, 
których akcja toczy się w lesie i 
zdecydowaliśmy, że ugotujemy 
zupę-bajkę o leśnych przygodach 
Jasia i Małgosi.
Zanim opowiedzieliśmy kolejną 
historię odpowiadaliśmy na pytania 
pani Miry. 

Opowiedzieliśmy sobie baśń
braci Grimm "Jaś i Małgosia".
Potem rozmawialiśmy  o tym,
kiedy nasze mamy gotują i czy
my lubimy im pomagać.
Postanowiliśmy, że nasz
Serduszko będzie gotował         
z mamą kolejną zupę-bajkę
zaraz po śniadaniu. Była też
chwila kiedy wybieraliśmy
garnek, w którym bohaterowie
gotowali leśną bajkę.

 Dyskutowaliśmy także o składnikach i przyprawach, które zostały dodane do 
zupy. Szukaliśmy zamienników słów trochę i mało. Wreszcie zastanowiliśmy się 
nad historią naszych bohaterów.



Robimy film

Klasa I d pracuje nad filmikiem na podstawie książki "Magiczny pierścień". 
Opracowany został scenopis, uczniowie otrzymali role i trwają pierwsze próby. 
Przygotowywana jest także scenografia i charakterystyka aktorów. Trwają 
prace plastyczne nad przygotowaniem masek,  w których wystąpią aktorzy.    

 

Magiczny pierścień

Maski do sceny 
z filmiku

"Magiczny pierścień"
(2 zdjęcia)



Kiedy elementy scenografii były gotowe przystąpiliśmy do ich montażu.

             

Robimy scenografię (5 zdjęć)

Nasza scenografia

A potem zostało najprzyjemniejsze, ale i najtrudniejsze - nakręcenie scenki 
końcowej z książki Petera Svetiny "Magiczny pierścień". Zapraszamy na nasz 
filmik:

 zmelodią.mp4



Organizujemy Kącik czytelniczy NMB

Uczniowie  klasy II b, którzy uczestniczą w projekcie zajęli się przygotowaniem 
konkursowego Kącika Czytelniczego.
Dzisiaj organizowaliśmy nasz Magiczny Kącik Czytelniczy. W naszej biblioteczce 
obok książek z projektu znalazły się poczytne pozycje literatury pięknej             
i popularno-naukowej. 

Segregacja  książek .

                                   

Ustawianie książek w naszej biblioteczce
(na honorowym miejscu książki z projektu Naszej

Małej Biblioteki) 



Uczniowie II b przed kącikiem czytelniczym promują czytanie.(2 zdjęcia)

 Kącik Czytelniczy II b



Szkolny etap 
Dzielnicowego Konkursu

Czytelniczego
"W świecie wyobraźni"

Plakat                                      21. 03 2019 roku

W pierwszy dzień wiosny odbył się szkolny etap konkursu
"W świecie wyobraźni". Tym razem uczestnicy sprawdzali swoją

znajomość książki Łukasza Wierzbickiego "Dziadek i niedźwiadek".
Wybór lektury nie był przypadkowy. Organizator chciał zaakcentować

swój wkład w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, nawiązując do treści patriotycznych zamieszczonych

w książce.

Udział w konkursie zgłosiło 15 uczniów. Do rywalizacji
przystąpiło niestety tylko ośmioro.    

Uczestnicy konkursu 



 W konkursie uczestnicy musieli rozwiązać test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi dotyczący znajomości treści książki

Łukasza Wierzbickiego "Dziadek i niedźwiadek"

Uczestnicy rozwiązują test
(8zdjęć)

Rywalizację wygrała Joanna Stachyra - 21,5 pkt.,          
drugie miejsce zajęła Małgorzata Małyszko - 18,75 pkt.,
a trzecie miejsce Izabela Folentarska- 18,25 pkt..
Dziewczęta będą reprezentowały szkołę w etapie 
dzielnicowym. Gratulujemy!

Lista uczestników z wynikami



Warsztat sieci
"Inspiracje są wśród nas"
 w SP 109
Kolejny niezwykle interesujący warsztat                   
w ramach sieci "Inspiracje są wśród nas odbył się
w murach gościnnej szkoły nr 109. Spotkanie
poświęcone było problemowi "W co i jak grać           
w bibliotece - prowadzenie ciekawych zajęć             
z wykorzystaniem gier".

Uczestnicy sieci (2 zdjęcia)

Prelekcja podczas      
warsztatów (2 zdjęcia

Ciekawe zajęcia "Jak uczyć gry  
w szachy" przeprowadziła           
z uczestnikami spotkania Pani
Izabela Szelągowska.

Uczestnicy spotkania mieli
okazję poćwiczyć ruchy figur

na szachownicy. 

Poznajemy ruchy w szachach (2 zdjęcia)

Gramy

Była także okazja do poznania ciekawych gier,
które można wykorzystać na zajęciach

bibliotecznych.



Międzynarodowy Dzień
Książek dla Dzieci

Plakaty z wystawy (2 zdjęcia)

02 kwietnia w szkolnej bibliotece zorganizowaliśmy obchody
Międzynarodowego Dnia Książek dla Dzieci. Uczniowie wzięli udział w

organizowaniu wystawy książek promujących czytelnictwo wśród
najmłodszych. Sami uczniowie wybierali książki, które według nich są

warte przeczytania. Tak powstała wystawa, która tradycyjnie
wzbudza zainteresowanie odwiedzających bibliotekę uczniów.

Wystawa książek



V Dzielnicowy
Konkurs Czytelniczy

"W świecie wyobraźni"

Dekoracja

03 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 353 im.
"Wielkich Odkrywców" w Warszawie spotkali się uczniowie
szkół podstawowych z dzielnicy Wesoła na V edycji
dzielnicowego konkursu czytelniczego.

Dyplomy
Przy wystawie książek(2 zdjęcia)

Uczestnicy konkursu przed 
przystąpieniem do rozgrywki wzięli 
udział we wzbogaceniu wystawy 
książek dla dzieci o własne propozycje.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie
testów w dwóch etapach. I etap to rywalizacja
indywidualna, drugi zaś rozgrywka drużynowa.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna składająca
się z uczennic klasy 4 i 5, Małgosi, Joasi i Izy.  

Nasza drużyna    

I etap konkursu(3 zdjęcia)

II etap konkursu



Po rozwiązaniu zadań pierwszego etapu uczniowie mieli czas na poznanie 
szkoły, zapoznanie się z księgozbiorem biblioteki i poczęstunek. Po ocenieniu 
przez jury prac konkursowych z obu etapów nastąpiła uroczyste ogłoszenie 
wyników. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe za udział. 

Uczestnicy konkursu 5zdjęć)

Indywidualni zwycięzcy naszego konkursu to:   
Joanna z SP nr 171, Ignacy z SP nr 385 ,              
Maja z SP nr 173.

.Indywidualni zwycięzcy

Etap drużynowy wygrał zespół                       
ze Szkoły Podstawowej nr 171.

Zwycięzcy etapu drużynowego

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy                              
za zaangażowanie w promowanie czytelnictwa. Do zobaczenia za rok.  


