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Odkryjmy bogactwo książek



„Polski dzień”
1.Tego dnia , gości z Turcji i Hiszpanii ,przywitały 
dzieci z gr. „Skrzatów” polskim tańcem narodowym 
– Polonezem

2.Natomiast  „Biedroneczki” zatańczyły –
Krakowiaka, zaprezentowały swoje wokalne 
umiejętności w piosenkach „Lajkonik” i „Stare 
miasto Kraków” oraz wystawiły przedstawienie                  
pt. „Kuchareczki i kucharze”

25.10.2010 Poniedziałek



POLSKI DZIEŃ

Cele:

•Przybliżenie kultury 
polskiej,

•Pokaz strojów 
regionalnych

•Prezentacja tańców 
narodowych

•Popisy teatralne, 
wokalne i taneczne 
dzieci

•Degustacja kuchni 
polskiej

•Prezentacje krajów 
partnerskich – „Moje 
miasto- moje 
przedszkole”



Polonez w wykonaniu „Skrzatów”





Krakowiak w wykonaniu „Biedroneczek”





Przedstawienie „Kuchareczki i kucharze”





„Spotkania z książką”
1.Cykliczne zajęcia w bibliotece –
Pasowanie na czytelnika Biblioteki nr 14 
przedszkolaków z grupy „Muchomorków”.

2.Klub Czytających Rodziców – spotkanie w grupie 
„Motylków”.

26.10.2010 Wtorek



SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Cele:

•Rozbudzenie  
zainteresowania 
książką jako źródła 
wiedzy i rozrywki

•Słuchanie pięknej, 
poprawnej polszczyzny

•Uczenie się od 
bohaterów jak radzić 
sobie z trudnymi 
sytuacjami

•Rozbudzanie 
wyobraźni

•Uważne słuchanie                          
i wzbogacanie 
słownictwa

 Pamiętajmy, że w głośnym czytaniu nie chodzi 
tylko o kolejną przeczytaną historię, ale o bliskie 
relacje, tak aby dziecko czuło się najważniejsze !



Spotkanie w bibliotece.
- recytacja wiersza ilustrowanego za pomocą wykonanych przez dzieci 
kukiełek
- „Zguby i znajdki” łączenie postaci bajkowych z ich atrybutami
- rozwiązywanie zagadek bajkowych



Spotkanie w bibliotece
- pasowanie na czytelnika Biblioteki nr 14

My „MUCHOMORKI”                                             
tobie książko przyrzekamy:

że szanować cie będziemy,

krzywdy zrobić ci nie damy.

Obowiązków czytelnika

będziemy przestrzegać pilnie

i z twych rad, twych mądrości

korzystać od dziś usilnie

PRZYRZEKAMY!



Wystawa prac dzieci w bibliotece

Ilustracje do baśni tureckiej pt. „Czworo 
przyjaciół”

Prace Misiowego Klubu Bajkowego
„Misiowe rodzinki”



Wystawa prac plastycznych.

Cele:

•Poznanie literatury  
dziecięcej krajów 
partnerskich

•Poznawanie  krajów 
europejskich

•Ekspresja plastyczna

•Rozbudzanie 
wyobraźni , fantazji                     
i aktywności twórczej

•Doskonalenie 
sprawności manualnej



Klub czytających rodziców
- Czytanie legendy W. Chotomskiej pt. „Smok ze smoczej jamy” przez tatę 
Ireneusza Zawodniaka



„Powstawanie książki”
1.Warsztaty ukazujące powstawanie papieru prowadzone przez firmę 
KALANDER.

2.Wykonanie książek do ulubionych bajek przez uczniów z grypy „Skrzatów”.

28.10.2010 Czwartek



Warsztaty ukazujące powstanie 
papieru. 

Cele:

•Poznanie historii 
papieru czerpanego, 
wykonanie  przez dzieci 
własnych kartek

•Historia pieczątki, 
wykonanie pieczątki                       
z laku

•Poznanie dziejów 
piśmiennictwa, pisanie 
gęsim piórem 
maczanym                                          
w kałamarzu

•Zdobywanie wiedzy                  
w praktycznym 
działaniu

 Warsztaty utrzymane są w duchu dawnej epoki 
poprzez średniowieczne stroje, w których 
prowadzone są zajęcia, oraz zabytkowe maszyny                                        
i urządzenia (kadź, prasa, ...) .                                                                                            
Spotkanie ma na celu przybliżenie historii 
papiernictwa i druku, tak aby  w obecnej dobie 
Internetu uświadomić uczestnikom, jaką rolę 
odgrywał    i nadal odgrywa papier w naszej kulturze



Czerpanie papieru.



Odciskanie wody przy wykorzystaniu prasy



Przybijanie pieczęci z inicjałami



Sztuka barwienia papieru i materiału



Sztuka pisania gęsim piórem



„Spotkanie z bajką”
1.Bajka muzyczna pt. „Czerwony 
Kapturek” w wykonaniu uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej                                
w Zabrzu.

2.Zagadki Jasia i Małgosi –
multimedialny konkurs dla dzieci.

29.10.2010 Piątek



Bajka muzyczna           
„Czerwony Kapturek”

Cele:

•Budzenie 
zainteresowania sztuką 
teatralną

•Rozbudzanie 
wrażliwości muzycznej

•Nauka przez 
przeżywanie

•Kontakt z żywym 
słowem

•Przeniesienie                                 
w magiczny świat fikcji







Zagadki Jasia i Małgosi-
multimedialny konkurs dla dzieci

•Nauka poprzez zabawę

•Tworzenie atmosfery 
fantazji 

•Wykorzystanie w pracy 
z dziećmi technik 
komputerowych

•Pobudzanie  wiary we 
własne siły                                           
i umiejętności

•Zabawy z literaturą 
dziecięcą

•Słuchanie fragmentu 
bajki








