
Zdalny kwiecień 
w szkolnej bibliotece 

Żonkile - 1 zdjęcie

Wiosna już całkowicie zapanowała w naszych miejscowościach.
Niestety za bardzo nie możemy korzystać z jej uroków. Wciąż

pozostajemy w kwarantannie. Obowiązuje nas zakaz
poruszania się, bez ważnych powodów nie możemy opuszczać

domów.
Nie uczęszczamy do szkoły, a nauka odbywa się zdalnie.

Szkolna biblioteka także pracuje zdalnie.

Classroom
Zajęcia czytelnicze

           Profil classrooma - 1 zdjęcie

       W marcu nauczyciele bibliotekarze pracowali na rzecz uczniów. Powstało pogotowie 

biblioteczne, założono grupę współpracy "My Bibliotekarze", przeprowadzone zostały Dni 

Książki dla Dzieci. Nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w webinariach, spotkaniach online 

sieci współpracy "Inspiracje są wśród nas", pracowali nad scenariuszami zajęć czytelniczych, 

udostępniali linki do stron z ciekawymi propozycjami zajęć dla czytelników.

Wszystkie te działania kontynuowaliśmy także  w kwietniu.

       W kwietniu rozpoczęliśmy też działania z uczniem. Założyliśmy classroom Zajęcia 

czytelnicze. Tutaj dla naszym czytelników proponujemy ciekawe zabawy literackie (rebusy, 

krzyżówki, elfcheny,), konkursy, spotkania z autorami, możliwość wysłuchania fragmentów 

książek, obejrzenia teatrzyków. Zaproponowaliśmy rodzinne pisanie opowieści wielkanocnej,

konkurs na "Foto z żonkilem"  i  "Foto z książką w tle". Zapraszamy do aktywnego udziału 

w zajęciach,  do zainteresowania zabawami rodziny i wspólnego relaksu z książką. 



Akcja Żonkile                               Papierowe żonkile - 1 zdjęcie

       Zajęcia edukacyjne będą dostępne na stronie

internetowej Muzeum Polin oraz w serwisach

społecznościowych Facebook  i YouTube.

       Każdego roku nasza szkoła dołącza do wielu innych, którzy pamiętają  o Powstaniu w getcie

warszawskim.  Co roku organizowaliśmy wystawę książek z naszej biblioteki, z których 

uczniowie mogli dowiedzieć się o trudnym losie swoich rówieśników w czasach okupacji, 

poznać życie ludzi w gettach. Akcji Żonkile od początku towarzyszy hasło "Łączy 

nas pamięć" – niech pamięć połączy nas i w tym roku, choć nietypowo,                    

bo wirtualnie.                                                                                                                 Webinarium  Akcja Żonkile - 1 zdjęcie                

Zaprosiliśmy  poprzez stronę FB do zapoznania się z zapisem Webinarium "Akcja Żonkile – 
działania on-line dla nauczycieli, bibliotekarzy, instytucji .... innych, którzy chcą się włączyć 
w tegoroczną Akcję Żonkile, by upamiętnić 77 rocznicę wybuchu powstania                
w getcie warszawskim. Tutaj:

     - przypomniano ideę akcji Żonkile i jej początki,
     - opowiedziano o tym, jak można włączyć się w działania on-line,

 - przedstawiono propozycje edukacyjne, z których mogą skorzystać szkoły (i ich         
uczniowie) oraz biblioteki (i ich użytkownicy) w mediach społecznościowych.

Zarejestrowaliśmy naszą szkołę  i  zgłosiliśmy nasz 
udział w tegorocznej wirtualnej akcji. 
Oto podziękowanie i zaproszenie                               
od organizatora obchodów, Muzeum Polin

Foto Akcji Żonkile - 1 zdjęcie

Szanowni Państwo, 
 
To dzięki Wam, każdego roku akcja społeczno-edukacyjna Żonkile dociera do coraz większej liczby osób. 
Dziękujemy za zgłoszenie i chęć uczestniczenia w obchodach rocznicy powstania w getcie warszawskim. 
Tegoroczna Akcja Żonkile będzie szczególna, bo i szczególne są warunki, z którymi przyszło nam się 
zmierzyć. Dlatego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w przygotowanych przez Muzeum POLIN 
wydarzeniach online. 

https://www.youtube.com/user/mhzp2013
https://www.facebook.com/polinmuseum/


Uczniowie na Classroomie otrzymali harmonogram działań proponowanych            
przez Muzeum Polin, w których mogli uczestniczyć. 

- Obejrzeć nagranie z webinarium  , podczas którego szczegółowo zostały omówione tegoroczne 
propozycje edukacyjne i możliwości włączenia się do akcji online. Nagranie pod adresem   
https://youtu.be/4bgtIOROu-o

 - 19 kwietnia , dorosłych zapraszamy do włączenia się w obchody rocznicy powstania                 
w getcie warszawskim online. na Facebooku [ https://www.facebook.com/polinmuseum] 
Wśród wydarzeń między innymi: o godzinie 10:30 wykład Profesora Jacka Leociaka o oporze 
cywilnym w getcie warszawskim oraz wirtualny spacer śladami getta z Beat
ą Chomątowską o godzinie 15:30.
 
- 20 kwietnia, w poniedziałek, na stronie Muzeum POLIN na Facebooku 
[https://www.facebook.com/polinmuseum] zapraszamy na poniżej opisane
wydarzenia:
 
9:00-9:30
Ambasadorka Akcji Żonkile, Barbara Kurdej-Szatan przeczyta fragmenty
książek „Arka Czasu” Marcina Szczygielskiego oraz „Pan Apoteker”
Katarzyny Ryrych. W załączniku znajdziecie Państwo kartę pracy dla
uczniów klas 4-6.                                                                                                              Okładka  książki "Arka czasu" - 1 zdjęcie

10:00-10:30                                 
„Żydzi w dwudziestoleciu międzywojennym” - oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum 
POLIN skierowane do uczniów klas 7-8.

10:30-11:00
„Getto warszawskie” - oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum POLIN skierowane  
do uczniów klas 7-8.

12:00-13:00
Pokaz filmu „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie 
warszawskim 1943” ze wstępem i komentarzem historyka, 
edukatora Muzeum POLIN Piotra Kowalika. Film skierowany jest
do uczniów klas 8 i starszych. W załączniku znajdziecie Państwo 
kartę pracy.

13:00 – 13:30
Ambasador Akcji Żonkile, Andrzej Seweryn przeczyta fragmenty 
książki „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. Wydarzenie 
skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych

Okładka książki 'Zdążyć przed Panem Bogiem" - 1 zdjęcie

https://www.facebook.com/polinmuseum
https://www.facebook.com/polinmuseum
https://youtu.be/4bgtIOROu-o


     "Inna" wystawa książek

                                                                                                  Żonkile - 1 zdjęcie

Książki o trudnym losie dzieci żydowskich                        

Książki  o życiu dzieci w gettach - 8 zdjęć



Nasze działania w Akcji Żonkile
Zaproponowaliśmy uczniom zrobienie symbolu Akcji

Żonkile według szablonu proponowanego  przez

Muzeum  Polin i  przypięcie go  do ubrani          

Papierowe żonkile według szablonu Muzeum Polin - 4 zdjęcia.,                         

Prace uczniów klasy I b - 3 zdjęcia

Można też było wystawić w widocznym miejscu żywe

żonkile. albo wykonać inne prace plastyczne. To dzieła

uczniów klasy I b (Pani Magdo dziękujemy za przesłanie

prac).         

        Ogłosiliśmy konkurs                        

Foto z żonkilem w tle 

Oto niektóre prze:.

Prace konkursowe Fotio z żonkilem - 3 zdjęcia

Zorganizowaliśmy wirtualną wystawę

książek ""Inna " wystawa"  i  poleciliśmy

do przeczytania tytuły  o bohaterstwie

dzieci w getcie.

Okładki książek o dzieciach w gettach-     
8 zdjęć



Dzień z Muzeum Polin
20. 04. uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach proponowanych w

ramachAkcji Żonkile.

Barbara Kurdej-Szatanczyta "Arkę czasu" - 1 zdjęcie

Wysłuchaliśmy fragmentów książek "Arka Czasu"  i "Pan Apoteker"

czytanych przez Panią Barbarę Kurdej-Szatan.

Mogliśmy spacerować po stałych wystawach   

w Muzeum Polin :                     

      " Żydzi w dwudziestoleciu

międzywojennym"                  

Spacer po wystawach Muzeum Polin - 4 zdjęcia
                                                             

"Getto warszawskie"  

oraz poznać niektóre historyczne karty Muranowa

podczas spaceru "Tu było getto".

Spacer  po Muranowie i miejscach upamiętniających getto - 3 zdjęcia

Mogliśmy także skorzystać  z pokazu filmu „Nie było żadnej nadziei".

 
Kadry z filmu "Nie było żadnej nadziei"= 7 zdjęć

Wszystkie wydarzenia są dostępne na stronie Muzeum Polin i na You Tube.



Video-spotkanie Sieci
Współpracy
"Inspiracje 

są wśród nas"

  Screen video-spotkania Sieci Współpracy "Inspiracje dą wśród nas" - 1 zdjęcie

To już kolejne spotkanie sieci z użyciem platformy ZOOM. Wciąż obowiązujące ograniczenia w 

komunikowaniu się, spowodowały zorganizowanie  II video-spotkania sieci współpracy .

Mieliśmy okazję wymienić się dobrymi praktykami, pomysłami na zdalną pracę biblioteki.             

Profil grupy "Inspiracje są wśród nas" - 1 zdjęcie

Na tym spotkaniu, dzięki działaniom

koleżanki Eli  z SP 109 

założyłyśmy na FB grupę 

"Inspiracje są wśród nas", gdzie 

będziemy czerpać inspiracje  i 

wymieniać się ciekawymi linkami

do stron. 
INSPIRACJE SĄ WŚRÓD NAS
Grupa · 12 członków
Należysz

Spotykamy się realnie, a teraz i wirtualnie pomagając sobie i inspirując się                                                                                           
nawzajem  pod egidą Biblioteki Pedagogicznej im. KEN w Warszawie.                                                                                                     
Naszą przewodniczką w ZACZYTANIU była Bożena,                                                                                                                                
teraz INSPIRACJI w nas poszukuje Kasia. 

                                                                                

Była też okazja by omówić harmonogram
tematów na kolejne spotkania.                               
W najbliższym czasie weźmiemy udział w
warsztacie  "Książki, które trzeba przeczytać"     
z Panią Iwoną Szagałą, a. pod koniec maja
"Zarządzanie informacją własną"  z Panią
Katarzyną Materską .                                              

(zdjęcie archiwalne) Członków Sieci Współpracy "Inspiracje są wśród nas" - 1 zdjęcies

https://www.facebook.com/groups/276976919961482/
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