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Książki mają dusze,
dusze tych, którzy je piszą,

którzy je czytają
i którzy o nich marzą.

Carlos Ruiz Zafón



Wrzesień pod znakiem podręczników...



WRZESIEŃ 2019r.

Dzień Głośnego Czytania 29 wrzesień

30 września w naszej szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania – Starsi 
czytają młodszym. 

Uczniowie klas V-VIII czytali baśnie i legendy w przedszkolu i w klasach I-

III. 

Wszystkim bardzo się spodobało- w przyszłości zorganizujemy cykliczne 

spotkania przy książce



Świat baśni w przedszkolu



Świat baśni w przedszkolu



Legendy w klasach I-III



Legendy w klasach I-III



Legendy w klasach I-III



PAŹDZIERNIK 2019r.

• Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Konkurs „Zgadnij, jaka to książka?”

Konkurs czytelniczo- plastyczny „Czy znasz twórczość…?” towarzyszący 10. 

edycji projektu „Podlaskie Spotkania z Pisarzami”

Kiermasz Taniej Książki, „Drugi tom”



Konkurs „Zgadnij jaka to książka?”

Skierowany do uczniów klas V-VIII

Codziennie wywieszane były puzzle z 

okładką książki

Pierwsze osoby, które zgłosiły się do 

biblioteki z prawidłową odpowiedzią, 

dostawały słodki upominek

Konkurs trwał przez cały październik



„Zgadnij…”



„Zgadnij…”



„Zgadnij…”



Konkurs „Czy znasz twórczość…?”

Klasy I-III- ilustracja do wybranej 

książki Katarzyny Janowicz-

Timofiejew





„Czy znasz twórczość…?”

Klasy V-VI – zakładka reklamująca 

książkę Zuzanny Orlińskiej





„Czy znasz twórczość…?”

Klasy VII-VIII – zakładka 

reklamująca książkę Agnieszki 

Tyszki





Eliminacje szkolne odbyły się 

24 października 2019



Kiermasze książek

zaczęły się od października i trwają nadal…





Cykliczne spotkania z 3-lakami

• PIERWSZE SPOTKANIE    2-10-2019r.

• „Gdzie mieszka książeczka?”

• Spacer po bibliotece

• Zapoznanie się z księgozbiorem



„Gdzie mieszka książeczka?”



„Gdzie mieszka książeczka?”





LISTOPAD 2019r.

Kiermasze książek:

- Tania Książka

- Drugi tom

- Tuliszków

Spotkanie autorskie z Jakubem Sosnowskim

Drugie spotkanie z 3-latkami

Gazetka o noblistce Oldze Tokarczuk



Spotkanie autorskie z Jakubem Sosnowskim

13 listopad 2019r.

• Zawodowo zajmuje się słowem
pisanym, komunikacją interpersonalną
i działaniami z zakresu PR. Również
jest trenerem biznesu, wykładowcą na
uczelniach wyższych w Polsce oraz
prowadzi zajęcia “Projektowanie gier
planszowych i karcianych”. Jest
autorem trzech książek z zakresu
komunikacji, tekstów literacko-
naukowych, scenariuszy komiksów i
gier dla dzieci.



„Wuj krasnolud i Brama Opowieści”

• Pierwsza książka Jakuba 

Sosnowskiego skierowana do dzieci

• Premiera 15 kwietnia 2019r.



„Wuj krasnolud i Brama Opowieści”



„Wuj krasnolud i Brama Opowieści”



„Wuj krasnolud i Brama Opowieści”



Autografy…



Drugie spotkanie z 3-latkami

• 20 listopad 2019r.

• „O co prosi nas książka?”

• Zasady korzystania z książek

• Leczenie „chorych” książek





Gazetka – Olga Tokarczuk - noblistka

• Laureatka Nagrody Nobla w

dziedzinie literatury za rok 2018,

laureatka The Man Booker

International Prize 2018 za powieść

"Bieguni" (Flights) oraz dwukrotna

laureatka Nagrody Literackiej

„Nike” za powieści: "Bieguni"

(2008) i "Księgi Jakubowe" (2015).



Gazetka…



GRUDZIEŃ 2019r.

Nadal KIERMASZ książek…

Choinka z recyklingu

Kalendarz Adwentowy

Trzecie spotkanie z 3-latkami

Mikołajki 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA KARTKĘ 
BOŻONARODZENIOWĄ „Wigilijne życzenia”



CHOINKA Z RECYLKINGU

Od 2 grudnia razem budowaliśmy choinkę z recyklingu

Choinka z kartonów stała na I piętrze

Ozdoby uczniowie wykonywali samodzielnie z dowolnych materiałów 

„śmieciowych”

Uczniowie pracowali w grupach na przerwach i po lekcjach

Mieliśmy wspaniałą zabawę integracyjną



Śmieciowa choinka…



Śmieciowa choinka…



Śmieciowa choinka…



Śmieciowa choinka…



Śmieciowa choinka…

GOTOWA 



Nasza choinka 



Nasza choinka 



Nasza choinka 



KALENDARZ ADWENTOWY
 Od 2 do 20 grudnia zawieszane były na naszej choince recyklingowej koperty z kolejnymi nr od 1 do 24

 W kopertach były zadania do wykonania dla uczniów na dany dzień

 Tematem zadań były Święta Bożego Narodzenia

 Zadaniem nr 1 było rozwiązanie krzyżówki, labiryntu itp.

 Zadaniem nr 2 było:

• wykonanie ozdób na drzwi, okna, choinkę, 

• wykonanie kartek świątecznych dla wszystkich pracujących w szkole, obrazków na ściany korytarzy, 

• przeczytanie książki „świątecznej” dla przedszkolaków,

• nauczenie się mówić „Wesołych Świąt” w różnych językach,

• napisanie listu do Mikołaja (nauczycieli) / a po świętach Napisz listu w podziękowaniu za.. dla Mikołaja, 
(nauczycieli)

• i inne. 



Kalendarz Adwentowy - działania



Kalendarz Adwentowy - działania



Kalendarz Adwentowy - działania



Kalendarz Adwentowy - działania



Kalendarz Adewentowy - działania



Kalendarz Adwentowy - działania

• Zaangażowanie uczniów było 

bardzo duże

• Wykonali wspaniałe rzeczy

• Ich wyobraźnia nie zna granic 

• Tym razem nie potrzebowali wabika 

w postaci słodyczy 



Choinka wykonana przez uczniów ze starej 

książki 

• była prezentem dla Ks. Biskupa 

Piotra Sawczuka



TRZECIE SPOTKANIE z 3-latkami

• 4 grudzień 2019r.

• „Magia Świąt Bożego Narodzenia 

zamknięta w książkach”

• Dzieci oglądały książki o tematyce 

świątecznej

• Słuchały czytanej opowieści

• Wykonały prace plastyczne



„Magia Świąt Bożego Narodzenia zamknięta w 

książkach”



„Magia Świąt Bożego Narodzenia zamknięta w 

książkach”



„Magia Świąt Bożego Narodzenia zamknięta w 

książkach”



„Magia Świąt Bożego Narodzenia zamknięta w 

książkach”



Mikołajki

Na I piętrze został stworzony kącik 
relaksu z poduchami i kocami

Uczniowie mogli w nim kolorować 
kolorowanki o tematyce świątecznej

Kącik miał funkcjonować tylko 6 
grudnia, ale na prośbę dzieci 
przedłużyłam korzystanie z niego do 
końca grudnia

Klasy starsze odbywały w nim sjestę
między zajęciami 



Szukanie Mikołaja…



Szukanie Mikołaja…



Szukanie Mikołaja…



Mikołajki w bibliotece



Mikołajki w bibliotece



Gazetka „Jak obchodzone są Święta BN w innych 

krajach”



OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY NA 

KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

„Wigilijne życzenia”



Kartka „Wigilijne życzenia”



Świąteczna biblioteka…



STYCZEŃ 2020r.

Nadal KIERMASZE książek

• Tania Książka

• Tuliszków

Czwarte spotkanie z 3-latkami



Czwarte spotkanie z 3-latkami

15 styczeń 2020r.

„Poznajemy budowę książki”

Słuchanie czytanej bajki

Projektowanie okładki swojej 

książki- praca plastyczna 



„Poznajemy budowę książki”



Projektujemy okładkę…



Projektujemy okładkę…



Projektujemy okładkę… 



LUTY 2020r.

Nadal kiermasz Tania Książka

Piąte spotkanie z 3-latkami

Walentynkowe drzewko

Walentynki- Randka w ciemno z książką

Dopisz swoje złote myśli…



Piąte spotkanie z 3-latkami

5 luty 2020r.

„Czasopisma dla dzieci”

Dzieci słuchały opowiadania 

czytanego z czasopisma dla dzieci

„Świerszczyk”



Czasopisma dla dzieci



Czasopisma dla dzieci



Czasopisma dla dzieci



Czasopisma dla dzieci



Czasopisma dla dzieci



Walentynkowe drzewko

Do 14 lutego uczniowie dekorowali

Walentynkowe drzewko w bibliotece

Ozdoby wykonywali własnoręcznie

Serduszkami został też ozdobiony 

korytarz przy bibliotece



Dekorowanie drzewka…



Dekorowanie drzewka…



Randka w ciemno z książką

14 luty 2020r.

W bibliotece stało magiczne pudełko 
udekorowane serduszkami

W pudełku znajdowały się książki 
opakowane w szary papier

Uczniowie losowali książki nie znając 
ich tytułu i autora

Wypożyczali je do domu



Randka w ciemno z książką



Randka w ciemno z książką



Randka w ciemno z książką



Randka w ciemno z książką



Dopisz swoje złote myśli…

Na pierwszym piętrze została 

powieszona plansza do wpisywania 

złotych myśli i życzeń 

walentynkowych

Szybko zapełniła się wpisami



MARZEC 2020r.

Konkurs Plastyczny „Czytanie jest the best !”

Dzień Kobiet/Dzień Mężczyzn

Szóste spotkanie z 3-latkami



Konkurs Plastyczny „Czytanie jest the best !”

Kategoria wiekowa A- kl. I-III, ilustracja do wybranej książki A. 
Grabowskiej, M. Guzowskiej, G. Kasdepkego, W. Mikołuszki, M. Pałasza, T. 
Samojlika, Z. Staneckiej, A. Tyszki

Kategoria wiekowa B- kl. V-VI, ilustracja do wybranej książki G. 
Kasdepkego, T. Samojlika, A. Tyszki, B. Kosmowskiej, M. Pałasza, R. 
Piątkowskiej, A. Suchowierskiej

Kategoria wiekowa C- kl. VII-VIII, plakat promujący czytanie

ETAP SZKOLNY    6 MARZEC 2020r.



Prace konkursowe…



Dzień Kobiet - 8 marzec

Dzień Mężczyzn - 10 marzec

Nasze „Walentynkowe drzewko” zamieniło się w drzewko z kwiatami 

Korytarz przy bibliotece ozdobiono kwiatami, które samodzielnie wykonały 

dzieci z różnych kolorowych papierów

Na pierwszym piętrze zawieszona została plansza do wpisów o tematyce 

Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn



Szóste spotkanie z 3-latkami

11 marzec 2020r.

„Bajki w książkach i multimediach”

Dzieci oglądały bajki „Brzydkie 

kaczątko” i „Kot w butach”

Zrobiły prace plastyczne o 

bohaterach baśni



Praca plastyczna…



Praca plastyczna…



Praca plastyczna…



Podsumowanie

W roku szkolnym 2019/2020 w bibliotece bardzo dużo się działo nie 

wszystko zostało wymienione w tej prezentacji, np..

• Odbyły się lekcje biblioteczne z poszczególnymi klasami

• Zakupiono nowe/Zarchiwizowano stare książki

• Naprawiono zniszczone książki        itd..

Uczniowie byli bardzo aktywni i pomocni



A od MARCA 2020r. zdalna biblioteka…

• Więc inwestujmy w siebie i nasze 

dzieci….

• Czytajmy…

• Oglądajmy…

• Poszukujmy…

• Uczmy się nowych rzeczy…



Dziękuję za uwagę 

Anna Piekarska


