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STYCZEŃ

Tak oto nadszedł Nowy Rok,
który zaczął się dla nas bardzo
przyjemnie. Pod ekologiczną
choinką wykonaną ze starych,
zniszczonych i nieaktualnych
książek znaleźliśmy nowości
książkowe. Radości było co
niemiara, a książki szybko
powędrowały do czytelników.



Luty większości z nas kojarzy się
z Walentynkami. W bibliotece
mamy podobne skojarzenia, co
oznacza, że nie obeszło się bez
corocznej akcji czytelniczej
przeprowadzanej z tej okazji. 

LUTY



22 lutego nastąpił kolejny krok ku rozwojowi. Biblioteka szkolna
wzbogaciła się w dwa nowe komputery dla uczniów. Przypominamy,
że zarówno na przerwach oraz przed jak i po lekcjach uczniowie
mogą z nich korzystać w celach edukacyjnych. 



Był to też czas poszerzania wiedzy ekologicznej.
Uczniowie klas 1-3 gościli w bibliotece na
warsztatach w ramach programu edukacyjnego
BRITA – Filtrujemy dla Bałtyku.



W przeddzień światowego dnia czytania
dzieł wybitnego pisarza nasza biblioteka
otrzymała dyplomy i podziękowania za
udział w zeszłorocznej akcji czytelniczej
,,Z okazji 130 urodzin J.R.R. Tolkiena,
przepisujemy Hobbita i inne dzieła".

MARZEC



1 marca obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Przytulania Bibliotekarzy. Kilka dni
później 8 marca Dzień Kobiet. 21 marca
pierwszy Dzień Wiosny. 22 marca
Światowy Dzień Wody. Uczniowie chętnie
rozwiązywali quizy i zadania
przygotowane w ramach obchodzonych
uroczystości oraz wypożyczali książki z
tematycznych wystawek książkowych.



Marzec okazał się dla wielu z nas
trudnym czasem, z każdej strony słyszało
się słowo WOJNA. By pomóc rodzicom i
nauczycielom w rozmowach z dziećmi
przygotowaliśmy zbiór literatury
znajdującej się w naszej szkole,
poruszający tematykę konfliktów na
świecie. Utworzyliśmy również bazę
materiałów do pracy z uczniami, gdzie
znalazły się materiały do nauki języka,
książki, opowiadania, kolorowanki,
zagadki i inne pomocne treści. 



W dzień urodzin duńskiego
baśniopisarza H. Ch. Andersena
obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci. Z tej
okazji w kąciku czytelniczym
znalazły się różne formy książek
np. picturebooki, leporello,
pop-up, brajlowskie oraz książki
z różnymi fakturami.

KWIECIEŃ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjFmsqE0aP7AhVp_SoKHTZpAvkQFnoECBAQAw&url=http%3A%2F%2Fwww.sklep.altix.pl%2Fpl%2Fpublikacje-brajlowskie-i-tyflografika&usg=AOvVaw2u1fTRNEo95A2QFRG31wjq


Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców
oraz Wydawnictwa Nowa Era, która 
 aktywnie włączyła się w akcję Fundacji
Powszechnego Czytania w naszej
bibliotece zaczęły pojawiać się książki dla
dzieci i młodzieży w języku ukraińskim.



Na wieść o konkursie plastycznym
"Narysuj kto?/co? wykluje się z jajka"
w uczniowskich umysłach zrodziły
się szalone pomysły, które zostały
przeniesione na papier. Prace
mogliśmy podziwiać na gazetce
bibliotecznej.



Kwiecień to też czas świąteczny, czas zadumy. Uczniowie
przypominają sobie ogólnopolskie i regionalne tradycje i chyba już
nikt nie może powiedzieć, że nie wie, kim był Pucherok. Mamy
nadzieję, że był to owocny czas spędzony z dala od szkolnego zgiełku
w domowym zaciszu w otoczeniu bliskich. 



MAJ
Maj jest dla nas
szczególnym miesiącem,
ponieważ  obchodzony
jest Ogólnopolski Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek
oraz Tydzień Bibliotek. W
ramach majowych akcji
bibliotecznych w szkole
organizowane były różne
wydarzenia promujące
bibliotekę i czytelnictwo.  



Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach rozpoczęliśmy
XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek spotkaniem z ilustratorką książek
Elżbietą Wasiuczyńską. Podczas warsztatów uczniowie wysłuchali
fragmentu historii o przygodach Pana Kuleczki. Następnie dzieci
otrzymały kartonowe konstrukcje, z których wykonały modele 
 swojego wymarzonego pokoju.



W ramach ogólnopolskiej kampanii
społecznej Instytutu Książki „Mała
książka – wielki człowiek” spotkaliśmy
się z uczniami klas pierwszych.
Podczas zajęć rozmawialiśmy o
korzyściach płynących z czytania, a
uczniowie otrzymali wyprawki
czytelnicze. 



W maju ponownie zagościły na naszych regałach nowości
wydawnicze. Wzbogaciliśmy się o najchętniej czytane przez
uczniów tytuły.

https://www.facebook.com/hashtag/malaksiazkawielkiczlowiek?__eep__=6&__cft__[0]=AZVcLKtLiR0XvneGzOEUZLarvRCd0L-e0iXmbFOUXGqoi5O0LvUOYmf42MPZN91JBjUDH-GNGmkQy_-DEBR_3vlblpRy8lqqP01zNeGh950nybWgr1wyEXvBBUR8ZWUyPQqXIDefURYJzop67sTqZKiWxI9i9XBQvc3xQoiomTrYQzLeiUSFnbyI9Ssal5fza9HM4O1cxAYZ-qQ6CH5O3nwd&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/malaksiazkawielkiczlowiek?__eep__=6&__cft__[0]=AZVcLKtLiR0XvneGzOEUZLarvRCd0L-e0iXmbFOUXGqoi5O0LvUOYmf42MPZN91JBjUDH-GNGmkQy_-DEBR_3vlblpRy8lqqP01zNeGh950nybWgr1wyEXvBBUR8ZWUyPQqXIDefURYJzop67sTqZKiWxI9i9XBQvc3xQoiomTrYQzLeiUSFnbyI9Ssal5fza9HM4O1cxAYZ-qQ6CH5O3nwd&__tn__=*NK-R


Kolejną atrakcją było przygotowanie quizu w ramach akcji
czytelniczej ,,Poznasz mnie po książce". Nauczyciele podzielili się z
nami swoimi ulubionymi tytułami książek z dzieciństwa. Zadaniem
uczniów było odnaleźć poprawne odpowiedzi. 



Maju swoje święto obchodzi
również najważniejsza osoba
dla wielu dzieci - mama.
26.05, to data znana każdemu
od najmłodszych lat. W
naszych zbiorach nie brakuje
książek o kochanych
mamusiach.



CZERWIEC

Tuż po Dniu Dziecka w oddziałach
przedszkolnych obyły się zajęcia
czytelnicze z wykorzystaniem
papierowego teatrzyku, które
zabrały uczniów  w podróż do
kraju kwitnącej wiśni. 



W maju Dzień Matki w czerwcu Dzień
Ojca. Książek o relacji ojców i dzieci nie
braknie w naszej bibliotece. Jako
ciekawostkę dodamy, że naukowcy z
Harvardu dowiedli, że czytanie dzieciom
przez ojców daje lepsze efekty,
ponieważ… narusza przyzwyczajenia i
utarte konwencje.
źródło http://wielki-czlowiek.pl/3122-2/



Czerwiec, to czas przyjemności, Książki znajdują w tym czasie
nowych właścicieli - uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki
w czytelnictwie w roku szkolnym 2021/2022.



Dodatkowa nagroda została wręczona uczniom klasy 3c za
zajęcie pierwszego miejsca w całorocznym konkursie
czytelniczym. Gratulujemy!



W ostatnich dniach roku
szkolnego 2021/2022 nastąpiła
żmudna praca związana z
odbieraniem od uczniów
wypożyczonych podręczników
oraz przygotowanie ich dla
kolejnych roczników. 



Do zobaczenia 
po wakacjach 

oprac. Monika Kmiecik

nauczyciel bibliotekarz


