PLAN PRACY
na rok 2019
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ZAMIERZENIA PROGRAMOWE - ZADANIA

TERMIN

Biblioteka
Odpowiedzialny

- opracowanie rocznego sprawozdania ze stanu
zatrudnienia w 2018 r.

styczeń

dyrektor

- analiza wykonania budżetu za 2018 r.

styczeń

główny księgowy

- opracowanie bilansu za 2018 r.

marzec

główny księgowy

- opracowanie sprawozdań z zatrudnienia
i funduszu płac (kwartalne, roczne)
- opracowanie projektu budżetu na 2020 r.

wg potrzeb

główny księgowy

15.09

główny księgowy i
dyrektor

- opracowanie planu finansowego

styczeń

- sporządzanie rocznych planów pracy

grudzień

- sporządzanie cząstkowych planów,
dotyczących pracy bibliotek np. w okresie ferii
zimowych, wakacji letnich i innych w zależności
od potrzeb
- przygotowanie sprawozdań statystycznych dla
GUS

w zależności od
potrzeb

PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- opracowanie sprawozdań opisowych rocznych i
sprawozdań dotyczących cząstkowych planów
pracy

pracownicy b-tek
i dyrektor
~II~

02.02 i w
zależności
od potrzeb

~II~

na bieżąco

~II~

- prowadzenie na bieżąco dzienników bibliotek

na bieżąco

prac. bibliotek

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNOMETODYCZNA
- nadzór merytoryczny nad bibliotekami w mieście i
na wsi w zakresie pracy bibliotek: planowanie,
prace oświatowe, księgozbiór, katalogi,
reklasyfikacja zbiorów, itp.

na bieżąco

dyrektor, pracownik
ds. oprac. i
gromadz. zbiorów

- dostarczanie materiałów metodycznych:
scenariusze imprez, konkursów, lekcji
bibliotecznych, itp.

wg potrzeb

~II~

- wyjazdy do 5 bibliotek (Marynowy, Lubieszewo,
Kmiecin, Jazowo, Marzęcino)

~II~
wg potrzeb

- szkolenie pracowników, organizowanie narad
ZBIORY BIBLIOTECZNE

wg potrzeb

~II~

1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych:
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w
Nowym Dworze Gdańskim (Wypożyczalnia dla
Dorosłych, Czytelnia, Oddział dla Dzieci) i bibliotek
na wsiach w Marynowach, Lubieszewie, Kmiecinie,
Jazowej i Marzęcinie
- włączenie do księgozbioru książek z innych
wpływów: dary, w zamian za zagubione i inne
rodzaje wpływów
- przesunięcie części księgozbioru z jednej
biblioteki, w której jest nie wykorzystany do innej
biblioteki,
- gromadzenie DOKUMENTÓW ŻYCIA

na bieżąco

pracownik ds.
oprac. i gromadz.
zbiorów

wg potrzeb

~II~

na bieżąco
1 x kwartale

pracownik ds.
oprac. i gromadz.
zbiorów, prac.b-tek

na bieżąco

prac. Czytelni
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SPOŁECZNEGO: plakaty, programy imprez, itp.
- prenumerata czasopism dla bibliotek w Nowym
Dworze Gd. i 5 bibliotek na wsi
- uzupełnienie zbiorów audiowizualnych, taśm
magnetofonowych, taśm video, itp.
- prowadzenie Wypożyczalni Książek do Filii:
gromadzenie, opracowanie zbiorów, wypożyczanie
książek do bibliotek wiejskich, prowadzenie
dokumentacji
2. Opracowanie zbiorów
- klasyfikowanie nowych książek, sygnowanie
nowych książek
- aktualizacja istniejących w bibliotekach
katalogów:
rzeczowego, alfabetycznego, tytułowego,
wyłączanie kart książek wycofanych
- wpisywanie nowych książek do inwentarza i
techniczne opracowanie książek
- uzupełnianie kartotek:
„Środowisko”
„Dokumenty Życia
Społecznego”
„Żuławy”
- sporządzanie opisów bibliograficznych artykułów
z tyg. Żuławy i Mierzeja i przesyłanie na potrzeby
Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego:
rocznik 2019,
rocznik 2016/2017
- bieżące naprawianie uszkodzonych książek,
okładanie książek w folii
3. Tworzenie informatycznej bazy danych
zbiorów bibliotecznych w programie „Patron”
- tworzenie opisów bibliograficznych nowych
książek
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych:
Wypożyczalni dla Dorosłych, Czytelni, Oddziału dla
Dzieci, Wypożyczalni Książek do Filii, filii
bibliotecznych w: Marynowach, Lubieszewie,
Kmiecinie, Jazowej, Marzęcinie
4. Retrospekcja-wprowadzenie do pamięci
komputera księgozbioru Wypożyczalni dla
Dorosłych i Oddział dla Dzieci
- opisy bibliograficzne książek z hasłami
przedmiotowymi i klasyfikacją
- kody kreskowe
- wpisywanie do pamięci komputera opisów
bibliograficznych zgromadzonych wycinków
prasowych
5. Selekcja zbiorów bibliotecznych
- wyłączanie z księgozbioru bibliotecznych książek
zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych

w miarę posiadanych
środków

dyrektor

na bieżąco

pracownik ds.
oprac. i gromadz.
zbiorów

na bieżąco

pracownik ds.
oprac. i gromadz.
zbiorów
pracownicy b-tek

na bieżąco
na bieżąco

pracownicy b-tek

na bieżąco

pracownicy b-tek

na bieżąco
do 31.12.2019
cały rok

prac. czytelni
prac. czytelni
prac. b-tek

cały rok

pracownik ds.
oprac. i gromadz.
zbiorów

cały rok

pracownicy b-tek

cały rok
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

6. Skontrum (inwentaryzacja)
- Wypożyczalnia Książek do Filii
- Gabinet Metodyczny
- Zbiory Audiowizualne

marzec
kwiecień
kwiecień

dyrektor, pracownik
ds. oprac. Zbiorów
prac. Oddziałów w
NDG
prac. Czytelni

wszystkie bibliotek

pracownik ds.
oprac. Zbiorów
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OBSŁUGA BIBLIOTECZNA ŚRODOWISKA
MIEJSKIEGO I WIEJSKIEGO
- udostępnianie książek i czasopism własnych, jak
i pozyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych
- zaspakajanie potrzeb czytelnianych poprzez
odpowiedni dobór materiałów bibliotecznych
- udzielanie w oparciu o dobrze zorganizowane
katalogi, kartoteki, teczki wycinków i zbiory
biblioteczne informacji bibliotecznych,
bibliograficznych i rzeczowych
- upowszechnianie wiedzy o regionie poprzez
udostępnianie zgromadzonych zbiorów
książkowych, dokumentów życia społecznego
dotyczących jego historii i teraźniejszości
ROZWIJANIE KULTURY CZYTELNICZEJ W
ŚRODOWISKU MIASTA I GMINY
- Rozwijanie nawyku czytania książek u dziecka
od najmłodszych lat. Współpraca z przedszkolami
i szkołami: „Czytające przedszkole”- spotkania
biblioteczne na terenie przedszkoli, „Kocham
książki” - spotkania biblioteczne na terenie szkół,
„Witamy w bibliotece” - warsztatowe spotkania
z książką dla dzieci.
- regularne prezentowanie nowości książkowych
w czasie wspólnego czytania na terenie
przedszkoli i szkół podstawowych (klasy 0-III)
- przyjmowanie wycieczek dzieci przedszkolnych
i klas 0 (chętne przedszkola uczestniczą w
grupowych wypożyczeniach w ramach regularnych
spotkań czytelniczych na terenie biblioteki)
- prowadzenie lekcji bibliotecznych z zakresu
przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.
Lekcje biblioteczne uzupełniane będą
ekspozycjami książek, prezentacją wybranych
tekstów literackich, konkursami związanymi z
prezentowanym tematem.
- zachęcanie do czytelnictwa najmłodszych w
czasie wspólnego czytania (m.in. dołączanie do
akcji plenerowych partnerów Biblioteki),
uświadamianie rodzicom dobroczynnego wpływu
kontaktu dziecka z książką.
- współpraca z fundacją „Metropolia Dzieci” przy
realizacji projektu „Z książką na start” - całoroczne konkursy czytelnicze: „Czytelnik
Miesiąca”, „Czytelnik Roku”, „Czytelnik
przyprowadza nowego Czytelnika”
- Współorganizacja (ze Stowarzyszeniem
Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub
Nowodworski) Nocy Muzeum
Kawiarenka literacka, udostępnianie tabletów,
- Udział w ogólnopolskim projekcie „Narodowe
Czytanie”

praca ciągła

Prac. Czytelni
Prac. Oddziału dla
Dzieci
wszystkie b-teki

cały rok
terminy do
uzgodnienia
ze szkołami

pracownik ds.
oprac. zbiorów,
pracownicy b-teki
18 maja
wrzesień

pracownik ds.
oprac. zbiorów,
pracownicy b-teki
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KALENDARZ ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W
BIBLIOTEKACH
Światowy dzień Braille’a – Kto, kiedy,
dlaczego? Wyjaśnienie idei czytania wypukłych
kropek.
Dzień Kubusia Puchatka – A.A. Milne „Kubuś
Puchatek” zajęcia literackie, Quiz na podstawie
książki
Dzień Babci i Dziadka
– papieroplastyka laurka,
- „Basia i Dziadkowie” zajęcia literackie
Dzień Ochrony Danych Osobowych Pogadanka na temat, co to są dane osobowe i
dlaczego należy je chronić

Termin

Miejscowość
Odpowiedzialny

Styczeń

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

4
18

21, 22

28

Wystawa: Dorota Terakowska - 15 rocznica
śmierci
Ferie zimowe od 11.02 do 22.02.2019 r.
(Oddział dla Dzieci i wszystkie Filie według osobnego planu)

Styczeń

Marynowy
D. Myszka

„Marek Hłasko – 85 rocznica urodzin”
- ekspozycja graficzna
„Rok 2019 – Rokiem Marka Hłaski””
Realizacja programu „Z KSIĄŻKĄ NA START”
- pozyskiwanie nowych czytelników od 0 do 6
lat
- rozdawanie Paszportów Małego Czytelnika
i książek
- wypożyczanie książek i zbieranie pieczątek =
żółwików
- wręczanie pierwszych dyplomów za zebranie
10 pieczątek
Lekcja biblioteczna dla kl.0
do uzgodnienia
„Serie wydawnicze dla najmłodszych”
- głośne czytanie książki z serii „Czytam sobie”
Agnieszki Frączek „Psotny Franek”
- zawieszki na drzwi – zajęcia plastyczne
Laurka dla Babci i Dziadka
- zajęcia plastyczne (kolaż)

11

do 22.06

do uzgodnienia

21

Styczeń
„Nowy Rok – nowe postanowienia, plany”spotkanie z czytelnikami
„Mój Przyjaciel jest ...”- rozmowy z dziećmi o
przyjaźni?
„Bezpieczny internet” - zajęcia edukacyjne dla
dorosłych

Lubieszewo
N. Reinke

7
10

16

6
„Bezpieczny internet” - zajęcia edukacyjne dla
dzieci

17

Dzień Babci i Dziadka - zajęcia plastyczne

21

„ Łamańce językowe”- zabawy słowem

Lubieszewo
N. Reinke

30

KSIĄŻKI ZAKAZANE - wystawa
Dorota Terakowska

Styczeń

Kmiecin
K. Mazur

„Księgarnia”- konkurs literacki.

2

„Papierowy obraz” – zajęcia plastycznotechniczne.

3

„Świat i liczby” – zabawy.

7

„Mali zawadiacy” – zajęcia plastycznotechniczne.
- bałwanki w różnej formie
„Książka jest światem” - zajęcia literackie na
podstawie twórczości Alicji Baluch w 75
rocznicę urodzin

9, 10

14

„Zgaduj – zgadula” – łamigłówki dla tęgiej
główki.

16

„Kapelusz Pani Wrony” Danuta Parlak – zajęcia
literackie.
- czytanie książki
- portret Wystraszka

17

„Laurka od serca” – niespodzianka dla Babci i
Dziadka – zajęcia plastyczne.

21, 23

„Kto wie więcej” – konkurs dla dzieci (zagadki,
rebusy dotyczące twórczości M. Konopnickiej,
J. Brzechwy, J. Tuwima i innych twórców
literatury dla dzieci)

24

„Śniegowy kompan” – zajęcia plastyczno –
techniczne:
- pingwiny
- misie polarne
„Baśniolandia” – czytanie baśni z różnych stron
świata:
- „Skrzynia mądrego starca”
- „Tangali i córka księżyca”
- „Skąpy Nedo i myśliwy Sazali”
- „Ptak szczęścia”

28

30

Styczeń

Jazowa
R. Sionkowska

Noworoczna herbatka-degustacja
„Kubuś Puchatek”- zajęcia literackie

2

Trzech Króli - zajęcia literacko-plastyczne

3

7
O książkach i twórczości Małgorzaty
Musierowicz – zajęcia literackie

7

Poczytaj mi mamo - zajęcia literackie
Zimowe opowieści - zajęcia literackoplastyczne

9, 10

Dzieci i książki, czyli o tym jak zachować się w
bibliotece.

14

Spotkanie z baśnią - zabawa w teatr
„Królewna Śnieżka”

16

Zapraszamy do Bałwankowa
Nasz puchowy Bałwanek- zajęcia plastyczne.

17

Laurka dla Babci i Dziadka- zajęcia plastyczne
Moc życzeń - zajęcia literackie

21

Dzień Najbardziej Kochanych – Dzień babci i
Dziadka w bibliotece
Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie –
zajęcia literackie
Kiedy czujemy się szczęśliwi i kochani?dyskusja
Bajki o szczęściu - zajęcia literackie.
Przytulaki – zajęcia plastyczne

Jazowa
R. Sionkowska

23
24
28, 30

31

WYSTAWA:
- Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie
- Zimowa wystawa
GAZETKA:
- Trzech Króli
- Bałwanki

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego
- „Czytelnik Roku 2018”.

Styczeń

Marzęcino

7

O. Stolarz

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
- czytanie fragmentów książki H. Łochockiej
„ O wróbelku Elemelku''
- zajęcia plastyczne - „Jak zimują zwierzęta“.

10, 11

„Wierszyki łamiące języki” - zajęcia na kanwie
wierszy M. Strzałkowskiej i A. Frączek

14, 21

„Mrozem malowane" - zajęcia plastyczne

17, 18

Z całego serca dla Babci i Dziadka.
- wykonanie zakładki do ulubionej książki
dziadków oraz laurki z wierszami

21, 22

WYSTAWA:
Wystawa książek - Kornel Makuszyński w 135.
rocznicę urodzin /08.01.1884/.
- Najpierw film potem książka

8

Luty
Dzień bezpiecznego Internetu – wyszukiwanie
informacji w czasopismach na temat
bezpieczeństwa w sieci

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

4

Dzień Pizzy – Kuchnia włoska - co to za danie,
porównywanie kuchni polskiej i włoskiej

9

Walentynki – czytanie poezji, papieroplastyka Walentynka

14

Dzień Kota – zajęcia plastyczne, czytanie
książeczek o „Kocie Papli”

17

FERIE ZIMOWE – 11.02-24.02.2019 według
odrębnego planu

Luty
„Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego”
- ekspozycja graficzna (obchody 21.02.)
- konkurs pięknego czytania :
Łochocka H. „Chrząszcz w trzcinie”
Strzałkowska M. „Wierszyki łamiące języki”
- Galewska – Kustra M. „Z muchą na luzie…”

Marynowy
D. Myszka

8

Pasowanie na czytelnika
- impreza czytelnicza dla kl.0

do uzgodnienia

„Dla każdego coś miłego”
- głośne czytanie wierszy o uczuciach
- zabawa „Flirt towarzyski”

14

„Ferie zimowe 2019” 11.02.-24.02. wg osobnego planu

Luty

Lubieszewo
N. Reinke

Słynna tablica Mendelejewa - co to jest?
kim był Mendelejew? - zajęcia edukacyjne

4

Ferie w bibliotece wg osobnego planu

11-24

„Dzień Języka Ojczystego” – zajęcia, „słowa,
słówka i półsłówka” - konkursy

11

„Walentynki w bibliotece” - zajęcia plastyczne,
słodki poczęstunek

14

„Tłusty Czwartek” - zwyczaje i obrzędy,
pogadanka
Słodki poczęstunek

28

WYSTAWA:
Książki zakazane - Zygmunt Krasiński

Luty
„Bezpieczny komputer?” – zajęcia edukacyjne
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do
zasobów internetowych.

Kmiecin
K. Mazur

4

9
„Przysłowie prawdę ci powie”
– konkurs ze znajomości powiedzeń i
przysłów.
Leniwa dziewczyna” Stanisław Dzikowski –
baśń:
- czytanie baśni, zajęcia literackie
„W kocim świecie , kocie psoty” - dzień kota.
Opowiadania o trzech niesfornych kotkach i
kocie zabawy.
„Opowieści pokoleń” Liliana Bardijewska –
zajęcia literackie:
- „Pierścień orlicy”
- „Janosik”
- „Bazyliszek”
- „Toruńskie pierniki”

6

Kmiecin
K. Mazur

7

25

27, 28

Ferie zimowe wg osobnego planu
Idzie luty podkuj buty – poznajemy polskie
przysłowia
Nasze małe podróże po bajkowej literaturzezajęcia literacko- plastyczne.

Luty

Jazowa
R. Sionkowska

4

Projektowanie mody zimowej - zajęcia
plastyczne

6

Bezpieczny Internet – pogadanka, zajęcia z
komputerem
Przystanek biblioteka
- zajęcia z wykorzystaniem księgozbioru

7

Ferie zimowe wg osobnego planu
Kot w butach – zajęcia literackie

25

Koty i kotki- zajęcia plastyczne

27

Język Ojczysty – dyskusja, zajęcia edukacyjne
Gimnastyka buzi i języka

28

WYSTAWA:
- Nasze małe podróże po bajkowej literaturze
GAZETKA:
- Walentynkowe serca

Luty
Wierszyki – konkurs pięknego czytania z
książką D. Strzemińskiej–Więckowiak
„Rymowanki polskie“
Bałwanki z kubeczków– zajęcia plastycznotechniczne

O. Stolarz
4
7

Ferie wg oddzielnego planu
Kiedy luty, obuj buty! - polskie przysłowia
pogadanka, zajęcia literackie z książką
A. Frączek „Gdy przy słowie jest przysłowie”
quizy i rozsypanki wyrazowe, gra kalambury

Marzęcino

25, 26

10
Tłusty Czwartek w bibliotece – poznajemy
zwyczaje i obrzędy , poczęstunek

28

Marzęcino

Marzec

Nowy Dwór Gd.

O. Stolarz

WYSTAWA:
„Zakochaj się w książce”
Dzień Kobiet – Dzień Praw Kobiet,
„Niesamowite Kobiety”, „Kobiety które
zmieniały świat” - zajęcia literackie, zajęcia
edukacyjne.

8

Dzień Pandy – „Nowe przygody Pandy” –
zajęcia literackie, poznajemy zwierzęta
zagrożone wyginięciem

16

Dzień wody – „Kropla wody” M. Terlikowska –
zajęcia literackie, obieg wody w przyrodzie,
eksperyment z wodą „wyścigi kropelek”

22

Wielkanoc – poznajemy tradycje wielkanocne,
zajęcia plastyczne, konkurs na kartkę
świąteczną

29

Lekcja biblioteczna dla kl.0
„Książka bawi”
- zabawa z wierszami Juliana Tuwima

A. Wolańska

Marzec

Marynowy
D. Myszka

do uzgodnienia

„Pani Wiosna”
- konkurs plastyczny dowolną techniką
- nagrody za najciekawsze portrety
- ekspozycja prac „Wiosna, ach to Ty”

20

„Międzynarodowy Dzień Poezji”
- spotkanie z poezją dziecięcą i nie tylko przy
„małym co nieco”, głośne czytanie ulubionych
wierszy.

21

Wiosenne wycieczki przedszkolaków i uczniów
- spotkania z poezją dla dzieci.

do uzgodnienia

Marzec

Lubieszewo
N. Reinke

„Dzień Kobiet w bibliotece”
- spotkanie Pań

data do ustalenia

„W świecie zapachów i przypraw”- zajęcia

11

„Labirynt”- pokonaj jak najszybciej, zabawy

14

„Wiosna, wiosna ach to Ty”- zajęcia plastyczne,
dekoracje, konkursy plastyczne

27

„Kryminał tango, czyli co nas interesuje w
książkach kryminalnych?”- powieści
Raymonda Chandlera, klasyka kryminałów
zajęcia z książką, dyskusja

cały miesiąc

11

Lubieszewo

WYSTAWA:
Książki zakazane - Raymond Chandler

N. Reinke

Marzec

Kmiecin
K. Mazur

„Kram z krzyżówkami” – zagadki, zabawy
logiczne

4

„Dlaczego ryby nie toną?”- zajęcia edukacyjne:
- mistrz wstrzymania oddechu - zabawa
- dlaczego nie mają powiek
- pływająca fontanna i inne.

6, 7

„Każde dziecko to potrafi” – zajęcia
plastyczno–techniczne:
- stonoga
- hipopotam…

11

„Dzień poezji” – zajęcia literackie, zabawy
słowem

13, 14

„ Radosne ćwierkanie”
– zajęcia plastyczno–techniczne.

18

„Co wiemy o wodzie” Światowy Dzień Wody:
- wodny quiz
- Pan Kropelka w akcji
- mokre zagadki

20, 21

„Kwitnąca konewka” – zajęcia plastyczno–
techniczne.

25

„ Czytam sobie…” – konkurs pięknego
czytania.

27

„Po nitce do wyjścia” – gry i zabawy stolikowe

28

Marzec

Jazowa
R. Sionkowska

„W Marcu jak w garncu”- zajęcia plastyczne,
plastyczna interpretacja przysłowia

4

Kobiety, które zmieniły świat - zajęcia
edukacyjne, literackie
Kwiaty dla Pań – zajęcia plastyczne

6,7

Klub dobrej książki- zajęcia literackie.
Idzie wiosna robimy Marzannę – zajęcia
techniczne

11

Wiosenny wietrzyk – zajęcia plastyczne

13

Bądź EKO z biblioteką - zajęcia dydaktycznoplastyczne.

14

Prawdomówność – pogadanka. Gry i zabawy.

18

12
„Kłamczucha”- zajęcia literackie

19

Kto to taki? Witamy wiosnę - zajęcia literackoplastyczne.

20

Zostań PRZYJACIELEM ZIEMI - wiosenny
spacer, zabawy i konkursy.

21

Nasze Polskie Morze – ciekawostki, zajęcia z
książką
Ssaki morskie - zajęcia plastyczne

25

Filip i bociany” E. Zubrzycka - zajęcia literackie.

27

Ptaki zaczynają śpiewać - zajęcia literackoplastyczne
WYSTAWA:
- Bociany
- Ekologia
GAZETKA:
- Bociany
- Wiosna
- Marzanna

Jazowa
R. Sionkowska

28

Marzec

Marzęcino
O. Stolarz

Bukiecik kwiatowy - zajęcia plastycznotechniczne

4, 5

8 Marca - Dzień Kobiet
- Poezja na Dzień Kobiet
- bajkowe dziewczyny - zajęcia edukacyjnoliterackie”.

8

„Wiosna tuż, tuż” – gry i zabawy wiosenne na
boisku

wg potrzeb

„Wierszem do mnie mów”
- Poezja dzieciom – konkurs literacki
- czytamy poezje

czwartki

„Marzanna zimowa panna“
- zespołowe wykonanie „Marzanny“- zajęcia
plastyczno-techniczne
- Poznajemy tradycje i obrzędy ludowe
związane z przywitaniem wiosny

21, 22

13
WYSTAWA:
„Co czytać wiosną”
- Światowy Dzień Poezji /21.03/
Dzień tęczy – poznajemy kolorowego słonia w
kratkę „Elmer” - zajęcia literackie, jak samemu
zrobić tęczę – eksperyment z rozszczepieniem
światła

Kwiecień

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

3

Dzień Czekolady – zajęcia literackie,
degustacja, zakładamy zeszyt z pysznymi
przepisami

12

Dzień Ziemi – opowiadanie pt: „Dwa drzewa”,
rozmowa na temat ekologii.

22

Dzień Tańca – Tańce polskie - zajęcia
edukacyjne, nauka podstawowego kroku
Poloneza

29

Wystawa:
Juliusz Słowacki - 210 rocznica urodzin

Kwiecień
„Malarstwo Józefa Chełmońskiego” – zajęcia z
książką
- ekspozycja graficzna obrazów artysty
(„Bociany”, „Babie lato”, „Trójka”, …)
Lekcja biblioteczna dla kl.0
„Zwyczaje Wielkanocne” - zajęcia plastyczne
„Zajączki i inne ozdoby” (komponowanie
kartek świątecznych techniką kolażu)
- szukamy „Zajączka” w bibliotece

Marynowy
D. Myszka

5

do uzgodnienia

„Pisanki, kraszanki, wyklejanki”
- ekspozycja graficzna na regałach (formatA4”

12

„O jajku prawie wszystko”
- wycieczki maluszków, starszaków i uczniów
(oglądanie ekspozycji i rozmowy o technikach
zdobienia jajek na podstawie książek)
- czekoladowe jajeczka - poczęstunek

do uzgodnienia

Kwiecień

Lubieszewo
N. Reinke

„Dzieciaki w sieci” - zajęcia edukacyjne

3

„Sam wymyśliłeś – sam zrób”- zajęcia
kreatywne dla dzieci

10

„Wielkanoc, zajączki, pisanki i inne kraszanki” zajęcia plastyczne, literackie, konkursy

cały miesiąc

„Tajemnica książek dla dzieci”wystawa, rozmowy
WYSTAWA:
Książki zakazane: Juliusz Słowacki, Wiliam
Szekspir

cały miesiąc

14

Kwiecień

Kmiecin
K. Mazur

„Z książką za pan brat” - zajęcia literackie,
zajęcia z książką
„Kicające zające” – zajęcia plastyczno–
techniczne.
- zajączki w różnych odsłonach.
„ O nietypowych zastosowaniach jaj”
– zajęcia edukacyjne:
- pisankowo – życzeniowo
- świąteczne poszukiwania
„Delikatne pisanki” – zajęcia plastyczno–
techniczne:
- pisanki w różnych odsłonach

1
3, 4

8

10, 11

„Ćwiczenia z myślenia” – zabawy pamięciowe.

15

„ Baśniolandia” – czytanie baśni:
- „O mieście Gme”
- „Korona Króla Węży”
- „Biały wilk i pasterka”

17, 18

„Pogawędka leśnych sąsiadów”
– zajęcia plastyczno – techniczne.

24

„Czytam sobie…” – konkurs pięknego czytania.

25

„Mam pomysł, baw się ze mną” – zabawy i gry.

29

Kwiecień

Jazowa
R. Sionkowska

Podróż do krainy emocji, prima aprilis dzień
żartów – gry i zabawy

1

Hans Christian Andersen- pisarz duński
życie i twórczość – zajęcia z książką i
komputerem

3, 4

„Dziewczynka z zapałkami”- zajęcia literackie
„Calineczka” – zagadki, zajęcia plastyczne

8

Nasza Biblioteka zawsze na Ciebie czekazajęcia literacko-plastyczne. Buszujący w
książkach.

10

Dzień sportu. Robert Lewandowski nasz idol quiz

11

Święta Wielkanocne – poznajemy tradycje i
obyczaje wielkanocne

15

Kartki świąteczne – zajęcia plastyczne,
ćwiczenia z tradycyjnej korespondencji

17

W krainie bajek – zajęcia literackie

18

15
Ekolodzy – zasady postępowania przyjaciela
ziemi na podstawie książki M. Strzałkowskiej
„Raj na Ziemi”

24

Świat w obrazkach las, góry – zajęcia z książką,
zajęcia plastyczne

25

Zwierzęta - Nadleśnictwo Pomorze – zajęcia
edukacyjne
Niezwykłe lekcje rytmiki - naśladujemy głosy
zwierząt zajęcia muzyczno - plastyczne.

29

Jazowa
R. Sionkowska

GAZETKA:
- Wielkanoc
Chronić Ziemię to żyć pięknie! czytanie książki M. Strzałkowskiej - „Raj na
Ziemi”, pogadanka, konkursy o ekologii i
przyrodzie.
„Kwiecista łąka“ - zajęcia plastycznotechniczne, praca zespołowa.
W świecie baśni Andersena:
- cykl zajęć literacko- plastycznych
- konkurs literacki ze znajomości baśni
Cuda Wielkanocy:
- zajęcia plastyczno-techniczne „Wielkanocny
koszyk“, „Palma wielkanocna“
- zajęcia z książką na temat obrzędów i tradycji
Świąt Wielkanocnych
- konkurs o zwyczajach wielkanocnych

Kwiecień

Marzęcino
O. Stolarz

cały miesiąc

1-5
9, 16, 30

15-19

.WYSTAWA:
Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci /2.04/

Maj
Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja –
„Barwy Ojczyste” wiersz T. Kubiaka,
wykonanie flagi – papieroplastyka

2, 3

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – poznaję zawód
bibliotekarza, jak działa biblioteka? – zajęcia
edukacyjne, spacer po bibliotecznych
zakamarkach

8

Dzień Unii Europejskiej – wspólnie tworzymy
plakat z istotnymi informacjami o Unii
Europejskiej – zajęcia plastyczne

18

Dzień Mamy – „Mam jest wiele a tu mamy
wszystkie” - zajęcia literackie.
Prezent dla mamy – zajęcia plastyczne,
papieroplastyka

26

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

16

Maj

D. Myszka

„Majowe Dni Książki”
- ekspozycja graficzna na tablicy korkowej

8

Gustaw Herling - Grudziński 100 rocznica
urodzin – poznajemy sylwetkę pisarza
- ekspozycja książek autora.

21

Lekcja biblioteczna dla kl.0 „Dzieje książki”ćwiczenia w grupach
(zamiana zdań na pismo obrazkowe:
I grupa - Kocham książki
II grupa - Wlazł kotek na płotek
III grupa - Ślimak wystaw rogi
IV grupa - Stoi na stacji lokomotywa
V grupa – Czerwony Kapturek)

do uzgodnienia

„Poczytajmy razem” - spotkania na dywanie w
bibliotece z grupami przedszkolnymi i
szkolnymi (głośne czytanie wybranych książek
do aktywnego czytania z dziećmi)

do uzgodnienia

„Mama, najpiękniejsze słowo”
- zajęcia plastyczno – literackie przed Świętem
Mamy

24

Maj
„Tydzień Bibliotek”- poznajemy różne biblioteki
na całym świecie (spacery wirtualne)
„Rodzina – moje WSZYSTKO” Międzynarodowy
Dzień Rodziny”- (Moja rodzina to...) - zajęcia,
rozmowy

Marynowy

Lubieszewo
N. Reinke

6-9
15

„ Z ekologią na Ty ...”- plastikowy stwór, cykl
zajęć z wykorzystaniem surowców wtórnych

20-23

Dzień Matki - zajęcia plastyczno – literackie

23

„Minuta na ...”- konkursy sprawnościowe

27

WYSTAWA:
Książki zakazane:
- Honore de Balzack
- Artur Conan Dyle

Maj

Kmiecin
K. Mazur

„Słowno – obrazkowa krzyżówka zabawkowa”
– krzyżówki i quizy.
„Co boli najbardziej na świecie” Paco Livan –
zajęcia literackie:
- czytanie książeczki
- portret zajączka
„Daj susa do rebusa!” – rozwiązywanie
rebusów.

6

„Ja i moja biblioteka” – konkurs.

13

8, 9

17
„Niezapominajki to są kwiatki z bajki” – święto
niezapominajki.
- ciekawostki o kwiatkach
- zajęcia plastyczne

15, 16

„Polscy poeci dzieciom” – głośne czytanie.

20

„Czy znasz książkę, która…?” - konkurs
- dokończ tytuł książki
- wymień książki mające w tytule imię żeńskie ,
męskie
- wymień książki, których bohaterami są
zwierzęta i inne.

22, 23

„ Nie szata zdobi człowieka, ale dużo o nim
mówi…”- zajęcia edukacyjne:
- ładnie, czyli jak
- przebieranki
- ubraniowa krzyżówka
- co mówi o nas nasze ubranie
„Zabawki z fantazją” - zajęcia plastycznotechniczne
- biedroneczki
- żabeczki
Dzień Flagi
Hymn Polski – zajęcia literackie
Flaga Polski - zajęcia plastyczne

K. Mazur

27

29, 30

Maj

Jazowa
R. Sionkowska

2

Czytanie jest super! - Majowe Dni Książki

6

Nela i sekrety dalekich lądów – zajęcia z
książką
- Mądre bajki – zajęcia literacko-plastyczne

8, 9

Dziecięce wierszykowanie – pierwsze próby
literackie

13

„Żuk”, „ Kaczka Dziwaczka” - zajęcia literackie
na podstawie wierszy

16

Mieszkańcy łąki - zajęcia literacko-plastyczne.

20

Bukiet wiosenny dla Mamy - zajęcia literackoplastyczne

23

Po drugiej stronie tęczy - zajęcia literackoplastyczne.

27

Legendy pomorskie - zajęcia literackie, głośne
czytanie legend

29

Lwy z gdańskiego ratusza – zajęcia literackoplastyczne
Królowa Bałtyku - pogadanka

30

WYSTAWA: Nasz region
GAZETKA: Bukiet wiosenny

Kmiecin

18

Tydzień Bibliotek – co to jest biblioteka,
biblioteki na świecie, na czym polega praca
bibliotekarza, zasady wypożyczeń,
najpiękniejsze książki.
"Zakładka do książki"- zajęcia plastycznotechniczne
Dzień Unii Europejskiej /09.05./
„Co wiesz o UE?” - zgaduj-zgadula
„Polska w Europie” – zajęcia plastyczne

Maj

O. Stolarz

6, 10
13, 14

„Z całego serca dla Mamy...“
-„ Laurka pełna kwiatów“ – zajęcia plastyczne
- zajęcia literackie z książka

23, 24

Dzień Bociana – zajęcia plastyczne
- konkurs wiedzy o przyrodzie,
- czytanie książki "Helpik wśród bocianów".

30, 31

WYSTAWA:
Poeci i pisarze regionu - promocja twórczości
regionalnych twórców.

.

Czerwiec
Dzień Dziecka – gry i zabawy, poznajemy dzieci
z różnych stron świata – zajęcia z książką

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

1

Dzień Savoir – Vivre – poznawanie zasad
dobrego zachowania, G. Kasdepke, A. Frączek
„Dobre obyczaje”

3

Dzień Ojca – laurka dla taty, zajęcia plastyczne

23

Noc Świętojańska – „Kwiat paproci” zajęcia
literackie, poznajemy zwyczaje ludowe,
plecenie wianków, palenie ogniska,
Wystawa: Ernest Hemingway - 120 rocznica
urodzin

Marzęcino

26

W lipcu i sierpniu zajęcia wg oddzielnego planu

Czerwiec

Marynowy
D. Myszka

„Dzieci wołają o pokój na świecie”
- ekspozycja graficzna książek o dzieciach
z różnych stron świata

4

„Książka – bilet do świata fantazji”
- lekcja dla kl.0, o zaletach czytania,
- głośne czytanie wybranej książki,
np. Witek R. „Walizka pana Hanumana”

do uzgodnienia

Podsumowanie akcji „Z Książką na Start”
- dyplomy dla dzieci przyjezdnych (szkoła)
- dyplomy dla dzieci przychodzących z
rodzicami
- nagrody dla dzieci, które zebrały najwięcej
pieczątek

22 - 29

19

Czerwiec
Dzień Dziecka w bibliotece - gry, zabawy,
poczęstunek
„Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”głośne czytanie, przedstawienie audiobooków
dzieciom

Lubieszewo
N. Reinke

3
10

„Logiczne czy sprytne” - zajęcia, zabawy

17

„Dzień Ojca” - zajęcia plastyczne

19

„Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii” - rozmowy z dziećmi „Nie daj się
nałogom - BĄDŹ SOBĄ”

cały miesiąc

WYSTAWY: Książki zakazane Aleksander
Puszkin
W lipcu i sierpniu zajęcia wg oddzielnego planu
„Czytanie łączy” – Tydzień Czytania Dzieciom
zajęcia literackie, głośne czytanie, zajęcia z
książką

Czerwiec

Kmiecin
K. Mazur

3, 5, 6

„Wiszące dekoracje” – zajęcia plastyczno –
techniczne.

10

„Litery znam, więc czytam sam!” – konkurs
pięknego czytania.

12

„Baśniowe miejsca w Polsce” – zajęcia
edukacyjne i literackie:
- zaczarowane zaułki
- w poszukiwaniu skarbów
- z krasnalami na szlaku
- lokator ze Smoczej Jamy

13

„Wesołe zwierzątka”
– zajęcia plastyczno – techniczne.

17

„ Baśniowe miejsca na świecie”
- zajęcia edukacyjne i literackie:
- tam, gdzie mieszkają wróżki
- historia elfów
- życie skrzatów

19

W lipcu i sierpniu zajęcia wg oddzielnego planu

Czerwiec
Święto naszych milusińskich – gry i zabawy w
Dniu Dziecka
Jan Twardowski - życie i twórczość, poznajemy
wiersze autora

Jazowa
R. Sionkowska

3
5

Czemu złota rybka ma wypukłe oczy?
Czemu bocian dwóch nóg razem nie zamoczy ?
zajęcia literacko-plastyczne

6

Czytanie pod chmurką - zajęcia literackie

10

20
Dzieci w sieci - zajęcia komputerowe,
poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z
Internetu

12

Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Chronimy środowisko – pogadanka
Dzieci kontra śmieci – zabawa edukacyjna

13

Słoneczny zakątek- plener literacko-plastyczny

17

Dzień Ojca
Kocham Cię tato - zajęcia literacko plastyczne

19

Problemy życia rodzinnego i szkolnego dyskusja

24

Bezpieczne wakacje – pogadanka

26

Jazowa
R. Sionkowska

W lipcu i sierpniu zajęcia wg oddzielnego planu

Czerwiec
„Cała Polska czyta dzieciom“ - wspólne
czytanie w ramach akcji
„Portret pisarza“ – zajęcia plastyczne

Marzęcino
O. Stolarz

czwartki

„Bądź eko z biblioteką“
- prezentacja książek
- konkurs wiedzy o ekologii

10, 11

„Planszówki są OK“ – tydzień gier
planszowych

13, 18

Rozpoczęcie konkursu czytelniczego
„Czytelnik Wakacji 2019“

od 21

WYSTAWA:
„Z książką zwiedzam Polskę”
W lipcu i sierpniu zajęcia wg oddzielnego planu

Wrzesień
80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej –
czytamy wspomnienia wojenne Karoliny
Lanckorońskiej
Dzień Kropki – czytanie książki pt: Kropka ,
zabawy z kubeczkami, czary mary paluszkami –
malowanie palcami.

1
15

Dzień Orderu Uśmiechu – szukamy informacji
w książkach i czasopismach

21

Dzień Głośnego Czytania - czytamy wybrane
fragmenty książeczek dla dzieci
Dzień Chłopaka – gry i zabawy, poczęstunek

30

Wystawa: Julian Tuwim 125 rocznica urodzin

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

21

Wrzesień

Marynowy
D. Myszka

„Julian Tuwim w 125 rocznicę urodzin”
- ekspozycja graficzna i wystawa książek
Wycieczka wprowadzająca dla kl.0
„Biblioteka publiczna – co to takiego?”
- kolorowanki jesienne z adresem internetowym
naszej biblioteki

13

do uzgodnienia

„Jesień kolorami zachwyca” - zajęcia literacko 19, 20
plastyczne
(biblioteczna drukarnia – „drukujemy”
kompozycje z zasuszonych liści, kwiatów i
łodyżek
Wycieczki przedszkolne i szkolne
- wymiana książek
- gry i zabawy stolikowo - dywanowe
A,B,C czytania! Jak się szybko nauczyć czytać?
Jak się nauczyć czytać szybko? - zajęcia,
poznanie nowych technik itp.

cały miesiąc

Wrzesień

Lubieszewo
N. Reinke

cały m-c

Bycie on-line bezpieczne czy nie?- zajęcia
edukacyjne dla dzieci

18

Bycie on-line bezpieczne czy nie?- zajęcia
edukacyjne dla dorosłych

19

Przybytki kultury widziane oczami dzieci wirtualne spacery

23

Lektura to nie kara - lektury na wesoło

30

WYSTAWA:
Książki zakazane:
- Julian Tuwim
- Tadeusz Dołęga- Mostowicz
„O dzieciństwie w różnych krajach świata” –
zajęcia edukacyjne:
- praca zamiast szkoły
- samodzielność i dobre maniery
- nauka od kołyski

Wrzesień

K. Mazur
4, 5

„Łamanie główki” – gry i zabawy logiczne

9

„Spotkanie z kolorem”
- czym jest kolor
- jak budować atrakcyjne kompozycje
- kontrast

11, 12

„Podróż do Książkolandii…”
co to jest biblioteka, po co ludziom książki? –
zajęcia edukacyjne
„ Bimbo Niezdara” Kurt Eigl – zajęcia z książką:
- czytanie książki
- zagadki literackie
- dyskusje na temat książki

Kmiecin

16

18, 19

22
„Pora zbiorów” – zajęcia plastyczno–
techniczne:
- dynie, owoce, warzywa
- grzyby

23

„Szukamy…i już mamy!” – zabawy na
spostrzegawczość.

25

„Niesamowite opowieści” – głośne czytanie.

26

„Abecadło rymów” – zajęcia literackie na
podstawie twórczości J. Tuwima:
- poznanie sylwetki poety i jego twórczości
- zabawa w lokomotywę

30

Wrzesień
Idziemy do szkoły - zajęcia literackoplastyczne.

Kmiecin
K. Mazur

Jazowa
R. Sionkowska

2

Amelia Bedelia i przyjaciele - zajęcia literackoplastyczne..

4

Nasze rozmowy między regałami - zajęcia
literackie.
Plan lekcji – zajęcia plastyczne

5

Dzień głośnego czytania

9

O jeżu, który znalazł przyjaciela - zajęcia
literacko- plastyczne na podstawie książki

12

Ziemniaczane stempelki - podróż po krainie
fantazji – zajęcia plastyczne

16

Zabawa słowem - gra państwa miasta

23

Dzień postaci z bajek- gry i zabawy

25

Dziadek i niedźwiadek - zajęcia literackoplastyczne.

26

Dzień Chłopaka – gry i zabawy.
- Dla wszystkich chłopaków i nie tylko zajęcia
plastyczne

30

WYSTAWA:
-Idziemy do szkoły
GAZETKA:
- Postacie z bajek
Dzień dobry Szkoło!
- zajęcia literackie,
- zajęcia plastyczno-techniczne „zakładka do
książki“
- zagadki, rebusy
Klub Miłośników Czasopism dla dzieci - cykl
wtorkowych spotkań z „Kumplem“ i
„Świerszczykiem“.
Piątek 13-nastego, co za pech
- zajęcia edukacyjne na temat przesądów

Wrzesień

Marzęcino
O. Stolarz

2-6

wtorki

13

23
„Jesienne kwiaty” - zajęcia plastycznotechniczne - jesienna dekoracja biblioteki

16, 17

„Magiczna podróż do świata najpiękniejszych
baśni braci Grimm”
- zajęcia literacko-plastyczne

20

Dzień Chłopaka – gry, zabawy, konkursy

30

Marzęcino
O. Stolarz

WYSTAWA:
- 80 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
-„Jesień z kryminałem”.
Dzień Osób Starszych – scenki dramowe na
temat „Jak pomagam osobom starszym w
różnych sytuacjach”.

Październik

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

1

Dzień Pisania Listów – Ch. Kempter „Droga
przyjaciółko” zajęcia literackie na podstawie
książki

9

Dzień Nauczyciela – pamiętamy o naszych
nauczycielach – laurka, zajęcia plastyczne

14

Dzień Papieża Jana Pawła II – wystawka, gra
edukacyjna Śladami Jana Pawła II, zajęcia z
książką

16

Wystawa: Wanda Chotomska - 90 rocznica
urodzin

Październik

Marynowy
D. Myszka

„Maria Dąbrowska – 130 rocznica urodzin”
- wystawa książek
Lekcja biblioteczna dla kl.0
„Dlaczego warto czytać książki ”
- prezentacja multimedialna
- tworzenie plakatu z wypowiedziami dzieci
Wycieczki grup przedszkolnych i szkolnych
- głośne czytanie na dywanie
- zabawy edukacyjne
Konkurs plastyczny „Światowy Dzień
Żywności” z głośnym czytaniem wierszy
W. Bełzy „Katechizm dziecka polskiego”
(Abecadło o chlebie)
- ekspozycja prac

4
do uzgodnienia

do uzgodnienia

16

Październik
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych rozmowy z dziećmi o osobach starszych,
o szacunku do nich, potrzebie pomocy itp.

3

„Idzie jesień” - zajęcia literacko- plastyczne

cały miesiąc

Lubieszewo
N. Reinke

24
„Krzyżówki dla małej główki”- zagadki, zabawy
logiczne

10

Lubieszewo
N. Reinke

„Klamerka na 100 pomysłów”- zajęcia
plastyczne

14

„Pchełki”- gry i zabawy stolikowe

23

WYSTAWY:
Książki zakazane - Wanda Chotomska

Październik
„Co to znaczy” – zajęcia edukacyjne:
- kaczka dziennikarska
- mieć kiełbie we łbie
- robić coś po łebkach
„Smaczne , zdrowe, kolorowe…”
– zajęcia plastyczno – techniczne:
- liściaste skrzaty
- dyniowe ozdoby
„Dobre obyczaje…” A. Frączek – zajęcia
literackie:
- czytanie książki
- zajęcia plastyczno – techniczne
- zagadki literackie
„Szyszkowe skrzaty” – zajęcia plastyczno –
techniczne.
„Rozsypanka wyrazowa” – zabawa

K. Mazur
2, 3

7

9, 10

14

„Herbatka u Kubusia Puchatka” - zajęcia z
książką, konkurs czytelniczy

16, 17

„Plastyka dla smyka” – zajęcia plastyczno –
techniczne, poznajemy różnorodne techniki
plastyczne

21

„Zabawy ślimaka” – zabawy językowe,
pamięciowe, ruchowe
„Bajarka opowiada” – zajęcia literackie:
- „Domek w lesie”
- „Sezamowa góra”

23, 24
28

„Skąd ja to znam” – szarady, quizy i zagadki.

30

„Jesienne pudełka” – zajęcia plastyczno –
techniczne.

31

Październik
Idzie piękna złota jesień - zajęcia literacko plastyczne.
Pani Jesień – zabawy kolorami
Mój przyjaciel zwierzak – przedstawiamy
swoich zwierzęcych przyjaciół
Kraina zwierząt – zajęcia literacko-plastyczne.
Historia Orderu Uśmiechu
- Emotikonki
- Mądra sowa opowiada

Kmiecin

Jazowa
R. Sionkowska

2
3
7

9

25
Carlo Collodi - życie i twórczość
Pinokio- zabawa literacka

10

R. Sionkowska

Życzenia na Dzień Nauczyciela – zajęcia
plastyczne (laurka), poszukujemy utworów
literackich o nauczycielach.

14

Wanda Chotomska „Legendy polskie” – zajęcia
literackie

17

Baśnie i legendy Żuław - zajęcia literackie z
książką

21

Kolorowe parasolki - zajęcia plastyczne

23

Dary jesieni listki i kasztanki - zajęcia
plastyczne i muzyczne

24

Animacja - krótka analiza tworzenia animacji
rysunkowej

28

Dyniowe przyjęcie „Świnka Peppa” - zajęcia
literacko-muzyczne
WYSTAWA:
Wesołe historyjki o zwierzętach
GAZETKA:
- Pani Jesień

31

Październik
Światowy Dzięń Zwierząt /04.10 /- zajęcia
edukacyjne
czytamy książki o zwierzętach
konkurs wiedzy o zwierzętach
Jesienne prace plastyczne
- Jeż i widelec
- Bukiet z szyszek
- Lampion z liści
- Pieczątki
Strach nie czytać - wieczór strasznych
opowieści z książką „Opowiadania z
dreszczykiem”
- gry, zabawy i słodki poczęstunek

Jazowa

Marzęcino
O. Stolarz

2, 3
czwartki
7, 21
9-13

30, 31

WYSTAWA:
- książki o zwierzętach
-„Nie pamiętam tytułu, ale okładka była żółta”

Listopad
Grób Nieznanego Żołnierza – szukamy
informacji w książkach i w Internecie
Dzień Jeża „Jeżyk we mgle” S. Kozłow,
J. Norsztejn - zajęcia literackie na podstawie
książki.
Lepimy jeża z plasteliny – zajęcia plastyczne
Dzień Niepodległości – „Mały Powstaniec”
zajęcia literackie, rozmowa na temat
historycznego momentu, jakim było odzyskanie
przez Polskę niepodległości

5
10

11

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

26
Dzień Praw Dziecka – P. Dobry „Była sobie
dziewczynka” zajęcia literackie na podstawie
książki, rozmowa na temat praw i obowiązków
dzieci

20

Dzień Pluszowego Misia – quiz o misiach zajęcia z tabletami, kolorowanka z misiem

25

Andrzejki – zapoznanie ze zwyczajami
ludowymi, wróżby andrzejkowe, gry i zabawy

29

„Biało - czerwona”
- zajęcia plastyczne z kolorami białym i
czerwonym (flagi Polski do przypięcia )

Listopad

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

Marynowy
D. Myszka

8

Lekcja biblioteczna dla kl.0 (ze swoimi misiami)
- zajęcia plastyczne „Mój miś”
- miodowy poczęstunek

do uzgodnienia

„Misie przyjaciółmi dzieci”
- spotkania grup przedszkolnych z książkami o
misiach (głośne czytanie wybranych bajek i
zajęcia plastyczne)

do uzgodnienia

„Narodowe Święto Niepodległości”
- ekspozycja graficzna
- flaga przed biblioteką

8

„Katarzyna adwent zaczyna”
- cykl zajęć plastycznych związanych z Bożym
Narodzeniem (ozdoby z papierowych serwetek
z ażurem)

26

„Andrzejki”
- wróżenie na życzenie
(dzień zabaw z przymrużeniem oka)

29

Listopad

Lubieszewo
N. Reinke

„Państwa-miasta” – gry

7

„Tajemnice starożytnego Egiptu”- co to są plagi
14
egipskie i inne ciekawostki – cykl zajęć
„Brukselka, szpinak, brokuły – straszne
warzywa”- zdrowe odżywianie na wesoło,
rozmowy, zabawy

20

„Światowy Dzień Postaci z Bajek” - zajęcia
literacko – plastyczne

25

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”- zajęcia
literackie, najpiękniejsze książki o misiach
„Andrzejki w bibliotece” - gry, zabawy, wróżby

28

WYSTAWA:
Książki zakazane - Paweł Jasienica
„Karteczki składamy i już mamy orgiami”
zajęcia plastyczno – techniczne:
- floristy
- stern

Listopad

Kmiecin
K. Mazur

4

27

„Dzień postaci z bajek” – zajęcia literackie,
głośne czytanie, zajęcia plastyczne.

6, 7

„Book Folding” – zajęcia plastycznotechniczne z wykorzystaniem starych książek:
- jeże
- jabłka
- świece

13, 14

„Czytam i bawię się” – zajęcia literackie na
podstawie wybranej książki.
„Kto wie więcej…” – konkurs.

18

„Cuda z papieru” – zajęcia plastyczno –
techniczne:
- ozdoby stołu
- dekoracje okien
- składanie serwetek

20, 21

„Misiowe święto”- historie Pluszowego Misia
- prezentacje swoich maskotek
- słuchanie opowiadań o misiach
- zabawy
- misiowe kolorowanki

25

„ Poszukiwacze skarbów” – zabawy stolikowe.
„ Kalambury” – gra towarzyska.

27, 28

Postacie z bajek Walta Disney’a Myszka Miki zajęcia plastyczne, zajęcia z książeczkami
Disney’a

K. Mazur

Listopad

Jazowa
R. Sionkowska

4

Bożena Truchanowska grafik, ilustratorka –
poznajemy zawód ilustratora, najpiękniej
ilustrowane książki.

6

Co to są polskie dobra narodowe? – zajęcia
edukacyjne, wyszukiwanie informacji w
książkach i Internecie

7

Święto Niepodległości – zajęcia edukacyjne,
zajęcia plastyczne

11

Pan STOP- zajęcia dydaktyczne. Ochrona praw
dziecka
Z seniorami za pan brat – rozmowa z dziećmi
na temat osób starszych, konieczności pomocy
i szacunku

Kmiecin

13
14

Stop Wypadkom Drogowym. Zachowaj
ostrożność! – zajęcia edukacyjne

18

Klub dobrej książki - zajęcia literackie,
przedstawiamy swoje ulubione książki

20

Czy umiemy korzystać z telewizji? - dyskusja

21

Pluszowy miś - zajęcia literacko- plastyczne

25

28
Lanie wosku i inne tradycje – poznajemy
zwyczaje związane z Andrzejkami. Andrzejkowa
dekoracja sali.

27

Andrzejki - wieczór magicznych wróżb w
bibliotece- zabawy i konkursy dla dzieci.

28

Jazowa
R. Sionkowska

WYSTAWKA:
- Zaczarowane książki
GAZETKA:
- Magia wróżb Andrzejkowych
Dzień Postaci z Bajek - zajęcia plastycznoliterackie
Co wiesz o bohaterach znanych, kultowych
bajek?- quiz

Listopad

Marzęcino
O. Stolarz

4, 5

Narodowe Święto Niepodległości
- 11 listopada - pogadanka
- „Kocham Cię Polsko“- quiz
- słuchanie pieśni i melodii patriotycznych.

7, 8

Misiowe święto
- „Miś w książce i piosence”
- „Misie świata“ - zajęcia plastyczne

25, 26

Andrzejki
- wieczorek z wróżbami na wesoło
- pogadanka o zwyczajach kiedyś i dziś
- andrzejkowe przepowiednie
- głośne czytanie - „Wieczór wróżb i czarów”.

28, 29

WYSTAWA:
Wystawa książek – „Książka na długie
wieczory“ - propozycje Czytelników
Wystawa książek o misiach z okazji „Dnia
Pluszowego Misia“/25.11/
Zima – rozmowa na temat konieczności
zimowej opieki nad zwierzętami, wyszukiwanie
informacji w książkach.
Karmnik z butelki plastikowej – zajęcia
techniczne
Barbórka – poznanie zawodu górnika,
wyjaśnianie nowych terminów związanych z
pracą górnika

Grudzień

1
4

Mikołajki – gry i zabawy przy muzyce
Mikołaj – papieroplastyka

6

Choinkowe świecidełka – zajęcia plastyczne

cały miesiąc

Wesołych Świąt! – wysyłamy własnoręcznie
wykonane kartki świąteczne

12, 13

Boże Narodzenie – poznajemy zwyczaje i
tradycje związane ze świętami Bożego
Narodzenia, upominek dla rodziców z okazji
Świąt

25

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

29

Grudzień
„Bookcrossing = uwalnianie książek”
- ogłoszenie akcji uwalniania książek
uwięzionych w naszych domach: tych już
przeczytanych, które mogłyby być doskonałym
prezentem dla kogoś innego
- w bibliotece zapakujemy je pięknie i
podarujemy innym pod choinkę

D. Myszka

do świąt

Adwent = czas oczekiwania na
Boże Narodzenie
- ekspozycja adwentowa
- ubieranie choinki

6

„Wokół choinki”
- zajęcia plastyczne
(szopki papierowe, solne ozdoby, łańcuchy)

cały miesiąc

„Polskie święta”
- lekcja biblioteczna dla kl.0 przy choince
- zajęcia plastyczne „Łańcuch na choinkę”

do uzgodnienia

„Zwyczaje zimowe w Polsce”
- spotkania przy choince z grupami
przedszkolnymi
(opowiadanie o adwencie, mikołajkach, wigilii,
choince, świętach Bożego Narodzenia)
- zdobienie szlaczkami skarpetek św. Mikołaja

do uzgodnienia

Grudzień
List do Św. Mikołaja - zajęcia plastyczne

Marynowy

Lubieszewo
N. Reinke

2

Mikołajki w bibliotece - zabawy, słodki
poczęstunek

5

Wesołych Świąt - zajęcia plastyczne, dekoracje

cały m-c

Wigilia w bibliotece – wigilijne spotkanie z
Czytelnikami

data do uzgodnienia

WYSTAWA:
Ozdoby świąteczne
Zofia Nałkowska

Grudzień
„Litery znam, więc czytam sam!” – konkurs
pięknego czytania.
„Cudowny blask” – zajęcia plastyczno –
techniczne:
- świąteczny lampion
- kolorowe owijki
- radosne Mikołaje
„Opowieści o świętym Mikołaju” – zajęcia
literackie.
- czytanie książeczki
- zajęcia plastyczne, zagadki literackie

Kmiecin
K. Mazur

2

4, 5

9

30
„Słodka choinka” – zajęcia plastyczno –
techniczne:
- wstążka papierowa
- sznurek
- tasiemki
- bibuła
- ozdoby

11, 12

„Baśniolandia” – czytanie baśni.
„ Rozsypanka wyrazowa” - zabawy słowem

16

„ Prosto z nieba…” – zajęcia plastyczno –
techniczne:
- anioły

18, 19

Grudzień

Kmiecin
K. Mazur

Jazowa
R. Sionkowska

Bałwankowo - zajęcia plastyczne.
Zimowe opowieści - zajęcia literackie.
Barbórka - rysowanie węglem.

2
4

List do św. Mikołaja – zajęcia literackoplastyczne

5

Choinkowe wierszyki - zajęcia literackie.

9

Kartki Świąteczne - zajęcia plastyczne
Pierwsza Gwiazdka - zajęcia literackie.

12

Gwiazdor czy Dziadek Mróz? - zajęcia literackoplastyczne

13

Twarzą w twarz - nie bójmy się rozmawiać

17

Dzień wiecznie zielonej rośliny. Symbolika
gałązki jemioły - zajęcia literacko–plastyczne

19

Stroiki bożonarodzeniowe - warsztaty.
Cztery pory baśni. Zima - zajęcia literackoplastyczne.

20

Pożegnanie Starego Roku - zagadki literackie,
gry, konkursy.
Postanowienia noworoczne – pogadanka.
Noc sylwestrowa - zajęcia plastyczne.

30

WYSTAWA:
- Zimowe opowieści
GAZETKA:
- Mikołaj

Grudzień

Marzęcino
O. Stolarz

„Niezwykły Czas Adwentu”
- czytamy opowieści przedświąteczne z całego
świata
- Mikołajki – zwyczaje i tradycje
- ubieramy choinkę, adwentowa dekoracja
biblioteki

cały grudzień

2, 6

31
Ozdoby świąteczne - zajęcia plastycznotechniczne (witraże, bombki, aniołki, kartki
świąteczne)

9-13

Boże Narodzenie w naszym kraju (zwyczaje i
tradycje)
- wieczór wigilijny
- słuchanie kolęd
- rebusy, zagadki, krzyżówki o świętach

16-20

„Żegnaj Stary Roku“ - poznajemy tradycje
noworoczne z różnych krajów
- praca plastyczna
- zajęcia literackie
WYSTAWA:
Książki dla dzieci i dorosłych nawiązujące do
Świąt Bożego Narodzenia.

Marzęcino
O. Stolarz

30, 31

Nowy Dwór Gd.
WYSTAWY:
1. MAREK HŁASKO
85. rocznica urodzin
2. CIEŃ WIELKIEJ GÓRY
książki na temat alpinistyki i himalaistyki
3. JAN DOBRACZYŃSKI
25. rocznica śmierci
4. WILIAM SZEKSPIR
455. rocznica urodzin
5. GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
100. rocznica urodzin
6. GEORGE BIDWELL
30. rocznica śmierci
7. WITOLD GOMBROWICZ
50. rocznica śmierci
8. CZESŁAW MIŁOSZ
15. rocznica śmierci
9. CIEKAWE PRZYPADKI Z ŻYCIA
KSIĄŻKI
10. STEFAN ŻEROMSKI
155. rocznica urodzin
11. PAWEŁ JASIENICA
110. rocznica urodzin
12. TRADYCJE OBRZĘDY
BOŻONARODZENIOWE

Styczeń

Wypożyczalnia dla
Dorosłych
B. Figacz

Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

EKSPOZYCJE KSIĄŻEK:

Czytelnia
I. Ulatowska

ŚWIAT TEATRU (wystawa z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru)

Marzec

ZIEMIA NASZYM DOMEM (Światowy
Dzień Ochrony Środowiska)

Czerwiec

MUZYKA TO LEK BEZ RECEPTY
(Międzynarodowy Dzień Muzyki)

Październik

MENNONICI NA ŻUŁAWACH

Grudzień

32

