
Biblioteka w przedświątecznej aurze 

 
Jesteśmy w połowie listopada. Jeszcze trochę czasu do świąt. Przed 

nami wiele bibliotecznych imprez promujących czytelnictwo 

organizowanych dla uczniów naszej szkoły, ale także mających 

otwarty charakter, skierowanych do mieszkańców. 

 

 

Spotkanie autorskie 
z Panią Katarzyną Kozubską 

17. 1.2016 r. 
 

Katarzyna Kozubska jest autorką cyklu książeczek            
o sympatycznych myszkach, Chrapiszce, Tarapatce, 
Trapiszce i Galopce. 
Pani Kasia spotkała się z dziećmi z 
4 klas. W każdej klasie odbyło się 
spotkanie z   książek. Dzieci 
poznały historię Chrapiszki                                    

i zapoznały się z wybranymi 
fragmentami opowiadań 
pozostałych bohaterek mysich 
przygód.  
  
 
 
 

 
 
Z dużym zainteresowaniem 
uczniowie wysłuchali historii powstania opowiadań. Najbardziej 
zaciekawiły dzieci losy myszki Galopki i kopalni soli. 



 
 

Po spotkaniach w klasach chętni mogli kontynuować rozmowy z autorką w 
bibliotece. Była także możliwość zakupu książek z dedykacją autorki. 
Zainteresowanie książeczkami było tak duże, że musieliśmy sporządzić listę 
zamówień. Wszyscy zainteresowani otrzymali pamiątkowe książki z dedykacją 
autorską. 

 
 
 
 
Była także chwila na pamiątkowy wpis do 
szkolnej kroniki.  
 
 
 

 
Na zakończenie spotkań dziewczynki podziękowały 
autorce, przekazując pamiątkowe numery naszych 
gazetek oraz szkolnej produkcji audiobook „Nasza 
mama czarodziejka”. 
 
 
 
 

 
 



 Jak w bibliotece 

świętowaliśmy 

Międzynarodowy 

Dzień  
Zdrowego Jedzenia 

 
 
24i 25 listopada podczas zajęć na lekcjach 
przyrody uczniowie wyczarowywali zdrowe 
pyszności. Oczy podziwiały kolorowe sałatki, 
kunsztownie układane kanapki, były dania 
różnych kuchni narodowych, nie zabrakło 
deserów i napojów. Ślinka ciekła, gdy 
patrzyliśmy na te wyśmienitości. I pomyśleć, 

że potrzebne im było niespełna 35 minuty. 
Na szczęście pozostaną one z nami.  
 

 

 
 
 
Większość przygotowanych 
potraw została 
sfotografowana i będzie 
uzupełniać naszą „Szkolną 
księgę kulinarną”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
„Szkolna księga kulinarna” zajęła 
główne miejsce na wystawie książek 
z naszego księgozbioru traktujących 
o kulinariach. Znalazły się tutaj 
poradniki, ale także przykłady z 
beletrystyki. Nie ma bowiem dzieła 
literackiego, w którym w jakimś 
stopniu nie pojawiałby się problem 
związany z jedzeniem, zwyczajami i 
kulturą kulinarną, czy przepisami na 
małe co nieco. 

 



     Międzynarodowy 

Dzień 

Pluszowego 

Misia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolna biblioteka tradycyjnie  w Dniu Misia, 25. 11. zapraszała na 

wystawę książek o misiowych bohaterach i związane z nią zajęcia 

czytelnicze.  

 

 

 

 

Ten dzień był bardzo misiowy, pluszowy i przytulański. 



Sieć „Inspiracje są wśród nas” 
z wizytą w naszej 

bibliotece 
 - 30. 11. 16 r. 

 
Z wielką przyjemnością kolejny raz gościliśmy w naszej 
bibliotece nauczycieli bibliotekarzy działających w Sieci 
„Inspiracje są wśród nas”.  
 

Tym razem spotkaliśmy się,  aby porozmawiać o roli 
szkolnej biblioteki we współorganizowaniu wielu 
inicjatyw szkolnych, aktywności nauczyciela       
bibliotekarza w inspirowaniu uczniów, nauczycieli i 
rodziców . 
 

Podzieliliśmy się naszymi 
doświadczeniami w pracy  z uczniem. 
Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki 
uczestniczyli w części spotkania, 
poświeconej omówieniu realizacji i 
kontynuacji działań związanych    z 
projektem „Nasza Mała Biblioteka”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaprezentowaliśmy fragment lekcji z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai,       
w którym zaprezentowaliśmy karty opowiadające o  przygodach literackich 
bohaterów w Irlandii (zostały opracowane przez naszych uczniów w oparciu o 
opowiadania i ilustracje uczniów polskiej szkoły w Irlandii). 
 



W dalszej części spotkania opowiedzieliśmy 
o tych działaniach, które podjęliśmy od 
września tego roku. Z satysfakcją mówiliśmy 
o kontynuowanych projektach, które 
realizujemy w szkole od lat (teatrzyki 
Kamishibai, Szkolna Księga Kulinarna, 
Maraton Biblioteczny, okolicznościowe 
wystawy książek i tematyczne zajęcia 
czytelnicze). O wszystkich naszych 
działaniach można przeczytać na stronie 
biblioteki. 
 
Nasi goście z uwagą wysłuchali informacji  o podejmowanych przez naszą 
bibliotekę inicjatywach i działaniach inspirujących całą społeczność szkolną. 
Godne podkreślenia są działania realizowane z uczniami i nauczycielami 
przedmiotów: polonistami, przyrodnikami, nauczycielami edukacji 
wczesnoszkolnej, wychowawcami, Wolontariatem i Samorządem Uczniowskim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tradycyjnie nasze spotkania służą wymianie doświadczeń, uzupełnianiu naszego 
warsztatu o ciekawe formy pracy. Tym razem także mogliśmy porozmawiać o 
polecanych tytułach i wypróbować ciekawe formy pracy z tekstem. Wymiana 
spostrzeżeń i uwag zaowocowała  pomysłami na tematykę kolejnych spotkań. 

 



Nowa      

wędrująca                               
wystawa 

„Humor rysunkowy                  

w czasopismach” 

 
Dzięki współpracy z Pedagogiczną Biblioteką 
Wojewódzką w naszej bibliotece możemy 
eksponować ciekawe wystawy. Przez dłuższy 
czas uczniowie mogli czerpać wiedzę z 
wystawy „Książka inspiracją artystów”. 
Odbyło się kilka zajęć czytelniczych, podczas 
których uczniowie mogli dowiedzieć się jaką 
rolę książka odgrywa w codziennym życiu 
człowieka. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teraz nasi uczniowie mają okazję oglądać 

kolejną wystawę „Humor rysunkowy w 
czasopismach”. Na wystawie poznajemy 
nazwiska wybitnych rysowników, których 
rysunkowe historyjki odnoszą się do ważnych 
sytuacji życia społecznego naszego kraju. 
Wystawa budzi duże zainteresowanie wśród 
uczniów. Odbywają się kolejne zajęcia 
czytelnicze poświęcone funkcji ilustracji w 
czasopiśmie, roli satyryka w kreowaniu opinii 
na ważne tematy. 



Warsztaty z teatrzykiem 

KAMISHIBAI 

w SP  261  
w Warszawie 

14. 12. 2016 r. 
 
 
Ostatnio miałam przyjemność spotkać się 
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 261 
im. Stanisława Kostki Potockiego w 
Warszawie Przyjechałam do nich z 
zamiarem popularyzacji książek z projektu 
Nasza Mała Biblioteka.  Uczniowie w 
naszej szkole pracują w ramach Koła 

Przyjaciół Biblioteki nad kolejnymi 
opowieściami o przygodach literackich 
bohaterów, których stworzyli  w trakcie 
realizacji zadań w projekcie Nasza Mała 
Biblioteka.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na spotkaniu opowiedziałam uczniom klasy 3 c o projekcie 
Wydawnictwa Ezop, przedstawiłam bohaterów książki Ingridy 
Vizbaraite i opowiedziałam o literackich bohaterach stworzonych 
w ubiegłym roku szkolnym przez naszych uczniów. 
Wspomniałam o nawiązanej współpracy z polską szkołą w 
Irlandii oraz o wymianie tekstów o przygodach naszych 
bohaterów, rycerzyka Broszka i jego konika Groszka. Nasi 
uczniowie wykorzystali opowiadania i rysunki irlandzkich 
uczniów i na ich podstawie stworzyli karty teatrzyku Kamishibai 
„Irlandzkie wędrówki Broszka i Groszka”. Ten teatrzyk mogli 
zobaczyć uczniowie z Wilanowa. Dzieci poznały króciutko 
historię powstania japońskiego papierowego teatru. Miały także 
okazję wziąć udział w warsztacie, podczas którego sami stali się 
autorami kart do teatrzyku. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Najpierw dzieci z zainteresowaniem wysłuchały 
opowiadania Petera Svetiny „Cyrk Antoniego”. Historia cyrku 
Antoniego Boniego i lwa Leopolda stała się inspiracją dla 
uczniów do pracy nad kartami „Przyjechał cyrk….”.   

 
Zadaniem uczniów było wyobrażenie siebie jako artysty 
cyrkowego w cyrku pana Antoniego. Na wykonanie pracy 
plastycznej dzieci miały niespełna kwadrans. Wspaniale 

poradziły sobie z tym zadaniem, a wykonane prace urzekały 
artystycznym kunsztem. Na tym zadanie twórców teatrzyku nie 
kończyło się. Uczniowie przedstawiali się i opowiadali w kogo 
wcielili się w cyrku pana Boniego. Każda ilustracja została 
zaopatrzona w krótki, zabawny tekst. I tak powstał teatrzyk 
Kamishibai autorstwa uczniów klasy 3 c ze Szkoły Podstawowej 
nr 261 w Wilanowie. Autorzy z satysfakcją wysłuchali i obejrzeli 
własny teatrzyk. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te zajęcia okazały się dla uczniów interesujące i 

inspirujące. Mi pozostała satysfakcja, że mogłam podzielić się 
ciekawymi metodami pracy z tekstem literackim i zachęcić 
dzieci do aktywnego słuchania oraz twórczej pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spotkanie z rodzicami  
promujące czytelnictwo 
„Książka Twoim 
przyjacielem”  
 – 20. 12. 16 
 

Rok szkolny 2016/2017 został określony rokiem promocji 
czytelnictwa. Każde działanie, które ma na celu 
przybliżenie dziecka do świata książek jest oczekiwane      
i godne polecenia. W naszej bibliotece odbywa się wiele 
imprez o charakterze powtarzalnym, które angażują 
uczniów. Dzieci tworzą własne książki, są autorami kart 
teatrzyku Kamishibai i tekstów literackich, uczestniczą  w 
wielu konkursach czytelniczych. Poprzez aktywne formy 
pracy lepiej poznają warsztat pisarza, spotkania z 
autorami dla nich samych stają się inspiracją do dalszej 
twórczej pracy.  

 
Ważne dla nas stało się, aby do tego procesu włączyć rodziców.  
Na spotkaniu w szkolnej bibliotece nie tylko opowiedzieliśmy o 
działaniach uczniów, ale zwróciliśmy także uwagę na miejsce, 
jakie książka powinna zajmować w życiu każdego z nas. 
Podkreśliliśmy wagę czytania każdego dnia, duży nacisk 
położyliśmy na rodzinne czytanie. W szkole realizujemy projekt 
„Czytam. Daję słowo. 7 minut”. Zachęcamy do realizacji projektu 
także w domach rodzinnych. 
 

Cieszy nas fakt, że mogliśmy na spotkaniu z rodzicami podzielić się 
działaniami biblioteki, pokazać aktywność dzieci na rzecz 
czytania, zaprezentować prace uczniów na wystawie „Odkryj w 
sobie pisarza”. Mieliśmy także okazję do bezpośredniego 
zaproszenia rodziców na przygotowywany na styczeń wieczór 
rodzinnego czytania. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planowaliśmy spotkanie w formule prelekcji i prezentacji. Nasze spotkanie z rodzicami 
przybrało nieoczekiwanie inny wymiar, były to indywidualne rozmowy, podczas których 
poruszyliśmy wszystkie ważne aspekty. Ważne było, że rodzice przybyli z dziećmi, które 
aktywnie włączyły się w przebieg spotkania. 
 Wszystkim, którzy  znaleźli dzisiaj chwilę na odwiedziny w szkolnej bibliotece bardzo 
dziękujemy. Wymiana zdań była dla nas inspirująca, a cenne uwagi wykorzystamy w pracy 
z dziećmi na rzecz rozwijania czytelnictwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Biblioteka w świątecznej szacie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbliżają się święta i jak co roku nasza szkolna biblioteka zmieniła swoje oblicze. Na 
gazetkach pojawiły się ilustracje okładek książek o zimowo-świątecznej tematyce. 

 
 

 
Na wystawie książek zaprezentowaliśmy tytuły pod 
choinkę dla każdego. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zaczytanym 

życzymy w świąteczny czas wszystkiego najlepszego  i choćby 
chwilki na lekturę. 
Z dobrą książką każde Święta są udane. 


