
Zadanie 3. c. d. 

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. 

 

Wizyta przedszkolaków 
w naszej bibliotece 

 
 
 

Od początku istnienia szkoły współpracujemy z 
Niepublicznym Przedszkolem „Kubuś Puchatek i 
Przyjaciele” w Starej Miłośnie. Dzieci odwiedzają nas, a 
my korzystamy z okazji i wśród potencjalnych naszych 
uczniów propagujemy czytelnictwo.   

 
 
Na tym spotkaniu opowiedzieliśmy przedszkolakom o 
projekcie  „Nasza Mała Biblioteka”. Zwróciliśmy 
uwagę na tytuły książek promowanych w ramach tej 
akcji. Pokazaliśmy nasze książeczki wykonane przy 
okazji różnych konkursów.   
 
 

 
Mali goście obejrzeli teatrzyk Kamishibai o 
irlandzkich przygodach Broszka i Groszka. 
Przeczytaliśmy im także dwa opowiadania z cyklu 
„Warszawskich spotkań Broszka i Groszka 
 z legendami”.  

 
 



 
 
 

 
Dzieci z uwagą wysłuchały opowieści, bardzo podobał im się 
teatrzyk, chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i 
aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Na zakończenie 
spotkania wszyscy otrzymali kolorowankę rycerzyka Broszka 
i konika Groszka oraz wielki plakat Florki do wspólnego 
kolorowania. 

 
Dzieci wpisały się do naszej kroniki szkolnej. 

 
Z zainteresowaniem mali goście 
obejrzeli przygotowane dla nich 
wystawy książek i prac uczniów 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maluszki pięknie nam podziękowały  
(laurka i bukiecik dołączyły do innych pamiątek) 
Liczymy na kolejne miłe spotkanie. 
 



Polsko-irlandzkie 
warsztaty literackie 

„Przyjaźń” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkaliśmy się rok temu podczas wspólnych działań w 
projekcie „Nasza Mała Biblioteka”. Połączyły nas dwie 
małe figurki literackich bohaterów: Broszka i Groszka. 
Razem  napisaliśmy kilka przygód naszych bohaterów, a 
książeczka o nich wciąż się powiększa. 
Zorganizowaliśmy akcję promującą czytelnictwo  i naszą 
szkołę.  
 
 
21 lutego 2017 roku odbyły się w szkolnej bibliotece polsko-irlandzkie warsztaty literackie 
„Przyjaźń”  z udziałem uczniów z Polskiej szkoły w Dublinie. 15.  Na spotkanie 
zaprosiliśmy także przedstawicieli Wydawnictwa Ezop, pomysłodawcy projektu Nasza 
Mała Biblioteka, dzięki któremu nasze szkoły nawiązały współpracę.  
Wszystko zaczęło się od wymiany literackich bohaterów z międzynarodowego projektu 
Wydawnictwa Ezop „Nasza Mała Biblioteka”. Współpraca w ramach projektu 
zaowocowała serią uczniowskich opowiadań o przygodach rycerzyka Broszka i konika 
Groszka. Obie szkoły pracują nad kolejnymi historiami naszych literackich bohaterów, 
wymiana wciąż trwa, a książeczka staje się coraz bogatsza. 
 



 
Traf chciał, że 21 lutego obchodzony  jest Dzień 
języka ojczystego. Stał się on punktem wyjściowym 
naszego spotkania. Siedmioosobowa grupa uczniów z 
Panią Dyrektor została przywitana przez członków 
Klubu Przyjaciół Biblioteki.. Była okazja wysłuchać 
mini-koncertu skrzypcowego w wykonaniu Ani. Nasi 
uczniowie pokazali irlandzkim koleżankom i kolegom 
szkołę i bibliotekę. Zapoznali z wystawą prac 
wykonanych podczas konkursów literackich przez 
naszych uczniów, a także z wystawą książek z okazji 
Dnia języka ojczystego.  
 

Była też chwila na językowe łamańce – 
czyli poprawność odczytania 
wylosowanych, kłopotliwie brzmiących 
zdań po polsku. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Pierwszym punktem warsztatów była rozmowa kierowana o książce  Johna Boyne’a 
„Lekkie życie Barnaby’ego Brocketa”i  o serii książek „Wojny dorosłych - historie dzieci”.  
 

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w 
książkach doprowadziła nas do kolejnego 
etapu spotkania – rozmowy o przyjaźni, 
spróbowaliśmy zdefiniować to pojęcie, 
zapoznaliśmy się z cytatami na temat 
przyjaźni wybitnych przedstawicieli kultury. 
Potem była zabawa w Elfcheny o przyjaźni – 
krótkie 5-wersowe, składające się z 11-tu 
wyrazów rymowanki  

 
 
 
Po przerwie na małe co nieco ( w jej trakcie rozmawialiśmy 
o wymianie bohaterów literackich i pracy nad kolejnymi 
przygodami rycerzyka i konika) wysłuchaliśmy pięknej 
historii o poszukiwaniu przyjaźni w książce Katarzyny 
Szestak „Szary domek”.  
 

 
 
 
Kolejny etap warsztatowych zmagań do wizualizacja 
pojęcia przyjaźń – w zespołach opracowywano ilustracje. 
Następnie układano do nich krótkie teksty. Tak powstały 
karty naszego wspólnego teatrzyku Kamishibai „Połączyła 
nas przyjaźń”.  



 
 

 
 
To spotkanie spełniło wiele oczekiwań. Okazało się 
wspaniałą formą promocji języka ojczystego, czytania 
książek i podejmowania prób własnej twórczości 
literackiej i ilustratorskiej. Karty teatrzyku „Połączyła 
nas przyjaźń” zostaną wykorzystane na zajęciach 
czytelniczych wśród czytelników naszej szkoły i polskiej 
szkoły w Dublinie. Dzieci wymieniły się pamiątkowymi 
prezentami i oczywiście adresami. Była to także okazja do 
zaprezentowania szkoły, jej uczniów i podejmowanych 
działań szerszemu gronu.  

 
 

 

 
 

 
 

 


