
Grudzień - miesiącem naszego Patrona

Za oknem jesiennie, a my wchodzimy w kolejny miesiąc działalności. W
grudniu przypadają święta związane z tegoroczną naszą Patronką, 
więc biblioteka w dniach 09. - 13. 12. zorganizowała Tydzień Patrona.
W bibliotece pojawiła się ruchoma wystawa "Maria Skłodowska -Curie
kobieta niezwykła", zorganizowaliśmy wystawy książek z okazji 
imienin patronki, poświęcone biografii uczonej i z okazji Dnia 
Noblistów - wybitnym postaciom w historii Polski i oczywiście polskim
Noblistom, odbyły się także zajęcia czytelnicze tematycznie związane 
z wystawami, przeprowadziliśmy również quiz-zabawę ze znajomości 
życia i naukowej działalności Marii Skłodowskiej-Curie.  
Przed feriami lokal biblioteczny przybrał świąteczny wystrój, uczniów 
witała wystawa książek zawierających bożonarodzeniowe akcenty. 
Odbywały się zajęcia poświęcone bożonarodzeniowym i noworocznym 
tradycjom polskim. 

Dzień Noblistów (wystawa książek) - 1 zdjęcie

Przed ruchomą wystawą- 1 zdjęcie   

Gazetka świąteczna -1 zdjęcie



Grudniowe wystawy i zajęcia czytelnicze

W październiku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem
ruchomej wystawy poświęconej tegorocznej patronce. 
Uczniowie wybierali informacje, gromadzili notatki, 
następnie uczestniczyli w redagowaniu materiałów 
tekstowych i zdjęciowych na wystawę.

Gotowa wystawa chętnie jest
odwiedzana przez uczniów, czerpią     
z niej informacje o patronce. 

   Ruchoma wystawa o patronce -2 zdjęcia

Wystawa była źródłem wiedzy podczas rozgrywanego
quizu o Marii Skłodowskiej- Curie.

W grudniu zorganizowaliśmy tematyczne wystawy książek z okazji Dnia 
Noblistów, Imienin Patronki i Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Dzień Noblistów
(wystawa książek)

- 4 zdjęcia



Takim wystawom zawsze towarzyszą zajęcia czytelnicze, podczas których 
uczniowie zapoznają się z tematyką książek, poznają bohaterów, wysłuchują 
ich fragmentów, co zachęca do sięgnięcia
po nowe tytuły.  

Zajęcia czytelnicze "Być takimi jak oni"
- 4 zdjęcia

Zajęcia czytelnicze  "Imieniny Marii"- 3 zdjęcia      

Imieniny Marii Skłodowskiej-Curie stały się 
okazją do zaproszenia na zajęcia o patronce 
kolejnych grup dzieci. Wykorzystaliśmy stałą 
wystawę książek poświęconych tegorocznej 
patronce, Podczas zajęć czytelniczych 
uczniowie poznali wiele ciekawostek z życia 
uczonej  i  usłyszeli fragmenty książek             
beletrystycznych , co zachęciło ich                    
do wypożyczenia tych pozycji.   



Quiz o Patronie

11 grudnia w szkolnej bibliotece uczniowie 
mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat 
życia oraz  działalności  naukowej                 
i społecznej Marii Skłodowskiej-Curie. 

Quiz o Patronce - 1 zdjęcie

Podczas quizu-zabawy uczestnicy odpowiadali na konkursowe pytania. Było
ich 50. Jeśli pytania sprawiały kłopoty , można było skorzystać z podpowiedzi
w książkach  lub informacjach na ruchomej wystawie. Uczestnicy rywalizowali

o miano znawcy Patrona, a klasy o największą liczbę zdobytych punktów.
W konkursie wzięło udział 25 uczniów. Grand Prix otrzymał Jeremi z klasy
VII, który zgromadził 24 punkty. Zwycięską klasą okazała się klasa VII a,

której 4 reprezentantów zdobyło ponad 40 punktów. 

Quiz o Patronie - 5 zdjęć

Laureat Grand Prix Konkursu - 1 zdjęcie



Świąteczna biblioteka

Grudzień to miesiąc pięknych świąt Bożego Narodzenia.
W Polsce jest wiele tradycji związanych z okresem

Bożonarodzeniowym i Noworocznym. Wystawa ksiżek
przybliża tę tematykę, zwłaszcza dwie pozycje: " Rok

Polski Zwyczaje i obrzędy. " oraz  "Encyklopedia tradycji
polskich" . Informacje były wykorzystywane podczas zajęc

czytelniczych o polskich tradycjach związanych
z grudniowymi świetami. 

Dekoracje świąteczne - 2 zdjęcia 

Zajęcia czytelnicze - 3 zdjęcia



Książkowa choinka - 1 zdjęcie

Pięknych, spokojnych Świąt z książką pod ręką, niezapomnianych wrażeń i
wspaniałych literackich przygód wszystkim Czytelnikom życzą członkowie

Koła Przyjaciół Biblioteki i nauczyciele bibliotekarze.

Zaczytanych Świąt Bożego Narodzenia,
oraz szczęśliwego Nowego Roku, bogatego

w czytelnicze odkrycia.


