
                         

     Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Przedsięwzięcie organizowane przez bibliotekę szkolną w październiku 2018 r. 

 

    Od 2 do 5  X  w bibliotece obywały się lekcje biblioteczne dla klas pierwszych pt. ,, Witajcie w świecie 

książek”, wprowadzające uczniów w zasady pracy biblioteki szkolnej.  

 

     Dnia 16 X i 19 X zostały  przeprowadzone zajęcia  z okazji  Międzynarodowego Dnia Żywności i Walki 

z Głodem dla grupy dzieci z kl. 1-2 oraz dla kl. 5. Warsztaty pt. „Co się dzieje jak się nie je” uświadamiały 

skutki dostarczania organizmowi zbyt małej ilości pokarmów. ”. Celem zajęć było  pobudzanie do refleksji 

nad dwoma światowymi wyzwaniami, jakimi są problemy głodu i ubóstwa. Dodatkowo uczniowie mieli 

okazję obejrzeć teatrzyk kamishibai pt. „Trzeba będzie..” Thierry Lenain. Porusza on najistotniejsze 

problemy współczesnego świata.  Zajęcia zostały zrealizowane dzięki materiałom przekazanym przez 

organizatorów: Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

 



 

 

 



 

 

Dnia 16 X nastąpiło rozstrzygnięcie bibliotecznego konkursu ,,Sowa nocny tropiciel i mądra głowa” 

Konkurs został ogłoszony 26 IX w związku z tym, że logo biblioteki zawiera sylwetkę sowy. 

 

 
 

Wystawa prac laureatów 

 

         Dnia 24 X odbyło się spotkanie z pisarką p. Dorotą Mularczyk autorką książek fantastyczno-

przygodowych. Pisarka przeprowadziła  kilka zajęć tematycznych  pt. ,,Klawiatura zamiast pióra”  dla 

uczniów wybranych klas 2-4, których celem było rozbudzenie ciekawości czytelniczej, rozwijanie 

wyobraźni i zainteresowań dzieci.  Pani Mularczyk z humorem opowiedziała uczniom o początkach swojej 

pisarskiej drogi,  o historii powstania poszczególnych utworów, o źródłach pomysłów na książki i ich  

bohatera. Opisała ,,drogę’’ książki od pisarza do wydania jej drukiem. Podkreśliła  rolę wyobraźni w 

kreowaniu książkowej rzeczywistości. Pisarka prezentowała  swoje książki pełne humoru, barwnych postaci 

i z żywą  akcją m in.: ,,Magiczny świat tuż za płotem”(cz. I-V), ,,Szkarada z głębin”, ,,Jagódkowe 

pogotowie ratunkowe”, ,,Kotopiramidon”, czy ,,Pies, który mówi”.  



Spotkanie z p. Dorotą Mularczyk było bardzo ciekawe. Nasi uczniowie mieli okazję otrzymać autograf 

 i dedykację do zakupionej przez siebie książki. 

 

 

 

Po spotkaniu uczennice z Koła Dziennikarskiego  klas młodszych przeprowadziły  wywiad z pisarką.   



 

   Dnia 30 X odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci z klas I-III związana  udziałem  w konkursie „Czytam 

sobie w bibliotece. Moje miejsce moja wolność!” organizowanym przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Zajęcia miały na celu pogłębianie wiedzy o ważnych dla historii 

postaciach w związku z  100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcanie dzieci  

do samodzielnego czytania książek. Lekcja prezentowała książki  z serii „Czytam sobie z kotylionem”: 

 m in. „Koronkowa parasolka z Gdyni. Opowieść o mieście” 

 

 

 

 


