
Zadanie 3.  

Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy szkolnej 
(angażującej lokalną społeczność), której celem będzie rozwijanie i 
promowanie czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, 
plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę 
internetową. 

Spotkanie z rodzicami  
promujące czytelnictwo 
„Książka Twoim 
przyjacielem”  
 – 20. 12. 2016 r. 
 
 

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. 

 
 
 

 



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,  pokazać 
działania naszej biblioteki szkolnej na rzecz rozwijania 
czytelnictwa, podzielić się dobrymi praktykami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


