PLAN PRACY NA ROK

2018
FILII BIBLIOTECZNEJ W MARYNOWACH
FILII BIBLIOTECZNEJ W LUBIESZEWIE
FILII BIBLIOTECZNEJ W KMIECINIE
FILII BIBLIOTECZNEJ W JAZOWEJ
FILII BIBLIOTECZNEJ W MARZĘCINIE

2

KALENDARZ ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W
BIBLIOTEKACH
Nowy Rok – wspomnienia sylwestrowe –
postanowienia noworoczne – rozmowa,
zajęcia plastyczne – malujemy fajerwerki
Dokąd biegnie czas - zajęcia literackie w oparciu
o książkę E. Stadtmuller.
Poznajemy miesiące i pory roku – gra
edukacyjna

Termin

Miejscowość
Odpowiedzialny

Styczeń

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

2, 5
8, 9, 12

Dzień Babci i Dziadka – laurka

15, 16, 19

Zwierzęta zimą – karmnik z butelki po wodzie
mineralnej, pogadanka o opiekowaniu się ptakami
w czasie zimy.

23, 26

Spotkanie z bajką:
Baśnie z 1001 nocy
- Szeherezada: jak to się wszystko zaczęło
- Ali Baba i czterdziestu rozbójników
- Sindbad Żeglarz
- Alladyn i cudowna lampa

4
11
18
25

Ferie zimowe 29.01. - 11.02.2018 r.
(Oddział dla Dzieci i wszystkie Filie według osobnego planu)
Carroll Lewis
- ekspozycja graficzna
- przegląd książki „Alicja w Krainie Czarów” i
czytanie fragmentów
- konkurs plastyczny „Alicja w Krainie Czarów”
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

Styczeń

D. Myszka
12

do 22.06

Alfabet w bibliotece - lekcja biblioteczna dla kl.0
- zajęcia plastyczne „Moja zakładka pełna
kolorowych szlaczków”

do uzgodnienia

Dzień Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne
(ramka na zdjęcie w kształcie serca)

19

Styczeń
Bezpieczny internet - zajęcia edukacyjne dla
dorosłych
Bezpieczny internet - zajęcia edukacyjne dla
dzieci

Marynowy

Lubieszewo
N. Reinke

10
11

3

W świecie zapachów i przypraw - zajęcia,
15
poznajemy różne przyprawy, ich smaki zapachy itp.
Papierowa wiklina - tworzenie form
przestrzennych (kosze na owoce, pojemniki na
długopisy itp.)

17-24

Dzień Babci i Dziadka - zajęcia plastyczne

22

Hu hu ha hu hu ha nasza zima zła - zabawy na
świeżym powietrzu

25

Podaj dalej – zajęcia literackie

cały rok

Lubieszewo
N. Reinke

WYSTAWY:
100 rocz. ur. Adama Bahdaja
115 rocz. ur. Ireny Jurgielewiczowej

Styczeń
„Krześlaki z rozwianą grzywą” J. Kulmowej –
zajęcia literackie:
- czytanie książki
- zajęcia plastyczno- techniczne
- konkursy
Poszedł Marek na Jarmarek – zabawa.
Zapraszamy do Bałwankowa - zajęcia
plastyczno- techniczne z wykorzystaniem różnych
form np. kolorowy papier, włóczka, szyszki,
słonecznik, waciki i inne.
Gdy główkuję - nie choruję! - zagadki, szarady,
quizy.
Przyjaźń, co to znaczy? - zajęcia edukacyjne:
- nietypowe przyjaźnie
- kapitan Misiek
- supełki przyjaźni
Kartka z życzeniami dla Babci – zajęcia
plastyczno- techniczne.
Pingwiny z lodowej krainy - zajęcia edukacyjne:
- jak i gdzie żyją pingwiny,
- P jak pingwin
- czyje to jajko?
- bajka o pingwinim jaju
- lodowe kry
Noworoczne spotkanie - zagadki literackie, gry i
konkursy
Trzech Króli - zajęcia literacko-plastyczne

Kmiecin
K. Mazur

3, 4

8

10, 11

15

17, 18

22

24, 25

Styczeń

Jazowa
M. Mysza

3
4

Zabawa w wolontariusza - zajęcia dydaktyczne.
8
Bajki o pomaganiu - głośne czytanie.

4
Pingwiny z Madagaskaru – wydzieranka, zajęcia
plastyczne
Zimowe opowieści - zajęcia literackie.
Dzieci i książki, czyli o tym jak zachować się w
bibliotece – pogadanka
Jak Wojtek został strażakiem - zajęcia literackoplastyczne.
Tydzień czytania - zajęcia literackie.
Zimowy krajobraz - malowanie pastą do zębów.
Tydzień czytania - zajęcia literackie.
Nasz puchowy Bałwanek – zajęcia plastyczne
(płatki kosmetyczne)
Tydzień czytania - zajęcia literackie.
Igloo czyli lepienie z masy solno-styropianowej
– zajęcia plastyczne
Kopciuszek na balu - zajęcia literackoplastyczne.
Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie.
Zaczarowana zakładka do książki - zajęcia
plastyczne.
Bezpieczne ferie - pogadanka, plakat.
Bajki o szczęściu - zajęcia literackie.

Jazowa
10

M. Mysza

11

15
17

18
22
24

25

WYSTAWKI:
- Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie
- Zimowa wystawa
GAZETKI:
- Trzech Króli
- Wolontariat
- Pingwiny

Styczeń

Marzęcino
O. Stolarz

Czytelnik Roku - rozstrzygnięcie konkursu
czytelniczego za rok 2017

8

W co bawimy się zimą - zajęcia literackie, gry
i zabawy ruchowe w bibliotece.

9, 23

Jak zimują zwierzęta - zajęcia plastyczne

11, 12

Niech każdy się dowie, co to jest przysłowie zajęcia plastyczne i literackie

16, 25

Urodziny Kubusia Puchatka (18.01) - zagadki o
misiu, pogadanka, czytanie książki, kolorowanki.

18, 19

Laurka od serca dla Babci i Dziadka - zajęcia
plastyczne

22

Zima w przysłowiach - konkurs literacki

26

Baśniolandia – czytanie baśni i bajek o zimie.

Wg potrzeb

5

Marzęcino

WYSTAWY:
Wystawa książek- Adama Bahdaja w 100 rocz. ur.
Najpierw książka, potem film

O. Stolarz

Luty
Dzień Bezpiecznego Internetu – pogadanka na
temat bezpiecznego korzystania z internetu

6, 8, 9

Walentynki – robimy kartkę walentynkową ,
kopertę z serduszka – papieroplastyka,
Konkurs na wierszyk miłosny

12, 13

Pani Zima (zima, zima, zima, pada, pada śnieg)
– praca plastyczna –

19, 20, 23

Idzie Luty podkuj buty – polskie przysłowia i
powiedzenia – zajęcia z książką

26, 27

Spotkanie z bajką
„Krowa Matylda i śnieg”
„Gwizdek i śniegowa kula” Gawryluk B.
„Jak skrzat Jagódka oswajał zimę” E. Stadmuller
„Pani Zima i inne bajki” – klasyka dla najmłodszych

1
8
15
22

Luty
Jan Gutenberg - wynalazca metalowej czcionki
i druku
- zajęcia edukacyjne
- ekspozycja graficzna w 550 rocz. śmierci
genialnego umysłu, który zrewolucjonizował sztukę
drukarską

Walentynki
- głośne czytanie wierszy o uczuciach
(K. I. Gałczyński, ks. J. Twardowski i inne)
- zajęcia literacko –plastyczne „Mówiące
serduszka”
- zabawa losowa „Dla każdego coś miłego”

14

cały luty

Luty

Walentynki w bibliotece - zajęcia plastyczne,
słodki poczęstunek

Marynowy

6

do uzgodnienia

Tłusty Czwartek - zwyczaje i obrzędy, pogadanka
Słodki poczęstunek
Dzień Języka Ojczystego co to takiego? „słowa, słówka i półsłówka” – zabawy językowe,
konkursy

A. Wolańska

D. Myszka

Pasowanie na czytelnika
- impreza czytelnicza dla kl.0
- dyplomy i słodycze

Marynowy w zimowej szacie
- konkurs fotograficzny
- ekspozycja prac w bibliotece i na naszej stronie
internetowej
- dyplomy i nagrody

Nowy Dwór Gd.

Lubieszewo
N. Reinke

8
12
14

6

Podaj dalej – zajęcia literackie

kontynuacja

Lubieszewo
N. Reinke

WYSTAWY:
Książki „zakazane” – cykl
Śnieżni przyjaciele - zajęcia plastycznotechniczne.
Ćwiczenia z myślenia
- szyfrokrzyżówki
- diagramy
- wykreślani
- labirynty
Ram! Pam! Pam! Opowieści dla was mam –
zajęcia literackie:
- czytanie książki
- zagadki dostosowane do książki

Luty

Kmiecin
K. Mazur

12

14, 15

19

Skrzydlaci przyjaciele - zajęcia plastyczno –
techniczne.

21

Wytęż wzrok - zabawy.

22

Do krainy książki - zajęcia edukacyjne:
- wszystko o książce
- pogadanka
- zakładka do książki

26, 27

Festiwal talentów literackich – mini warsztaty
pisarskie
Nasze małe podróże po bajkowej literaturze zajęcia literacko-plastyczne.

Luty

Jazowa
M. Mysza

12

Walentynkowe serca - zajęcia literackoplastyczne

14

W zamku wróżki kolorów - zajęcia literackoplastyczne.

15

Przystanek biblioteka – prezentacja nowości,
zachęcanie dzieci do czytania.
Jednorożec i magiczne sztuczki – zajęcia
plastyczno- literackie.

19

Recyklingowe stworki - zajęcia dydaktycznoplastyczne.
Klasyka literatury dla dzieci - przegląd literatury.

21

Lokomotywa pana Tuwima - zajęcia literackoplastyczne

22

Kołysanki dla Zuzanki - zajęcia literackomuzyczne.
Krokusy - zajęcia plastyczne.

26

Bajki o smokach i rycerzach - płaskorzeźby z
masy solnej.

28

7
WYSTAWKI:
- Nasze małe podróże po bajkowej literaturze
GAZETKI:
- Walentynkowe serca
- Jednorożec i magiczne sztuczki
- Smoki i rycerze

Jazowa
M. Mysza

Luty

Marzęcino
O. Stolarz

Zabawy z językiem ojczystym - konkursy, quizy

12,19

Serduszkowa laurka - zajęcia plastyczne
Miłość w poezji – deklamacja wierszy i zabawy
walentynkowe.

13

Dzień Kota (18.02) - wyklejanki, pogadanka i
czytanie bajek o kotach.

19

Konkurs pięknego czytania.

23

Zimowa Olimpiada Sportowa na wesoło
- zajęcia plastyczne -„Moje ulubione sporty
zimowe”
-„Zimowy przegląd sportowy” - konkurs wiedzy

26, 27

Głośne czytanie bajek i wierszy o zimie.

czwartki

WYSTAWY:
- Juliusz Verne w 190 rocznicę urodzin
- Zakochaj się w książce

Marzec
2018 rokiem Praw Kobiet – zajęcia edukacyjne,
gry i zabawy z okazji Dnia Kobiet

5, 6, 9

Dzień ochrony Bałtyku – ciekawostki na
podstawie literatury przyrodniczej, praca
plastyczna z użyciem różnych materiałów,

12, 13, 16

Pory roku – WIOSNA – prowadzenie obserwacji
przyrodniczych w kalendarzu pogody.
Witaj wiosno - robimy Marzannę na powitanie
wiosny

19, 20, 23

Jak zostać pisarzem? – kto to jest pisarz? Czym
się zajmuje? - warsztaty

26, 27

Święta Wielkanocne – co to jest tradycja? praca plastyczna pisanka, króliczek wielkanocny.

29, 30

Spotkanie z bajką :
M. Miklos „Edgar i jego świat”
- Niespodzianka
- Ogrodowa przygoda
- Przygoda na igiełkowej skale
- Czy Ufo naprawdę istnieje?

1
8
22
29

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

8
Zwyczaje Wielkanocne - lekcja biblioteczna dla
kl.0
- zabawa na spostrzegawczość „Świąteczne
poszukiwania”
- szukanie „Zajączka” w bibliotece
Wiosna tuż, tuż…
- zajęcia literacko- plastyczne z książką Doroty
Gellner i Danuty Gellnerowej „Teatrzyki na cztery
pory roku”
Alina Centkiewicz
- ekspozycja graficzna o twórczości autorki
- głośne czytanie „Zaczarowanej zagrody”
i podróż na Antarktydę z Miki Geo
Wielkanocne idą święta
- głośne czytanie opowiadań ks. J. Twardowskiego
„Palmy”
- zajęcia plastyczne „Palmy z gałązek
wierzbowych”
Bardzo ważne dni - rozważania o Wielkim
Tygodniu
- zajęcia plastyczne „Pisanki”
- świąteczna dekoracja biblioteki

Marzec

Marynowy
D. Myszka

do uzgodnienia

6, 13

9

23

27

Marzec

Lubieszewo
N. Reinke

Dzień Kobiet w bibliotece - spotkanie
Czytelniczek

data do ustalenia

Czy znasz te zawody? - rozmowy, konkurs
ze znajomości różnych zawodów świata

15

Idzie wiosna - zajęcia plastyczne, dekoracje,
konkursy plastyczne

26

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

28

Państwa, miasta - i inne gry edukacyjne

29

WYSTAWY:
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy
- Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacja
Rasową

Marzec

Kmiecin
K. Mazur

Pan Samochodzik - zajęcia plastycznotechniczne.

1

Zagadkomania – zagadki, rebusy, zadania
logiczne

5

Koty, czyli historie z pewnego podwórka zajęcia literackie na podstawie książki M. Kapelusz
- czytanie książeczki
- zagadki literackie
- koty, kociaczki…

7, 8

9

Pudełkożabka – zajęcia plastyczno- techniczne.

12

Baśniolandia – czytanie baśni „ Purpurowe
źródło” M. Kunstler

14

Przedmioty z baśni – quizy.

15

Pisankowo- życzeniowo – zajęcia plastycznotechniczne:
- zawieszki
- wielkanocny malarz
- jajko z kucykami
- tekturowa pisanka i inne.
Świąteczne poszukiwania – zagadki, rebusy i
inne:
- w ogródku
- pisanka
- zając
Nietypowe zastosowanie jaj… – zajęcia
edukacyjne:
- ślimaki stop
- klej, że hej i inne
Poranny spacer bociana - praca plastyczna z
wykorzystaniem gazety.
Wiosna wokół nas - dekoracja sali.

Kmiecin
K. Mazur

19, 21, 22

26

28

Marzec

Jazowa
M. Mysza

1

Nocne światła - zajęcia plastyczne
Filip i bociany - zajęcia literacko-plastyczne.

5

Klub dobrej książki- zajęcia literackie.
Wielkanocny króliczek z bazi – zajęcia
plastyczno–techniczne (wielkanocny stroik)

7

Wiosna tuż, tuż! - zajęcia literacko-plastyczne.
Kobiety w mojej rodzinie - zajęcia plastyczne.

8

Bądź EKO z biblioteką - zajęcia dydaktycznoplastyczne.

12

Ziemia - najpiękniejsza planeta - zajęcia
dydaktyczno-plastyczne.

14

Baśniowy Świat - zajęcia teatralne.

15

Kto to taki? Co to za panna? Wystrojona - to
marzanna - zajęcia literacko-plastyczne.

19

Zostań PRZYJACIELEM ZIEMI - wiosenny
spacer, zabawy i konkursy.

21

Mozaika ze skorupek - zajęcia plastyczne.
Wielkanocna dekoracja sali.

22

Nasza Akademia Bajki - głośne czytanie.
Koszyczek Wielkanocny - zajęcia plastyczne.

26

Kurczaczki, baranki… - zajęcia kreatywne.
Zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki klasycznej.

28

10
Wielkanocne spotkanie - słodki poczęstunek.
Pogadanka na temat wielkanocnych tradycji.
WYSTAWKI:
- Bociany
- Ekologia
GAZETKI:
-Bociany
- Wiosna tuż, tuż
- Marzanna
- Wielkanoc
Papierowe zoo - zajęcia plastyczno- techniczne

29

Jazowa

Marzec

Marzęcino
O. Stolarz

1, 2

Przegląd i czasopism dziecięcych –
rozwiazywanie zagadek i rebusów - „Świerszczyk”,
„Kumpel” i „Junior”.

6, 13, 20, 27

Wiosenne porządki Jana Brzechwy - zajęcia
literacko- plastyczne. Układanie odpowiedzi na
pytania do tekstu. Kolorowanie obrazka do
wiersza.

12, 13

Z wiedzą Ci do twarzy - quiz obrazkowy

19

Witamy wiosnę, żegnamy zimę – pogadanka o
obrzędach powitania wiosny

20

Papierowe kwiaty - zajęcia plastycznotechniczne. Wykonanie wiosennej dekoracji
biblioteki.

M. Mysza

26, 27

Święta Wielkanocne
- obrzędy, tradycje, obyczaje – zajęcia literackie
- zajęcia plastyczno-techniczne: baranek osłonka
na doniczkę

29, 30

Kalambury - przedstawienie treści zadania
ruchem i mimiką. Krzyżówki, rebusy, łamigłówki o
tematyce wiosennej.

piątki

WYSTAWY:
- Międzynarodowy Dzień Pisarzy
- Żuławy moja kraina“

Kwiecień
Kwiecień plecień… - zabawa z przysłowiami,
zabawa w „Koło fortuny” – odgadywanie przysłów

5, 6

Światowy dzień kosmosu
– Wielka księga przygód Bolka I Lolka
– Poznajemy gwiazdozbiory
– Znani astronauci, Zwierzęta w kosmosie

9, 10, 13

Międzynarodowy Dzień Ziemi – tworzenie
plakatu, ciekawostki o różnych zakątkach świata,

16, 17, 20

Światowy Dzień czekolady – słodki poczęstunek,
Charlie i fabryka czekolady – głośne czytanie

23, 24, 27

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

11

Nowy Dwór Gd.

Spotkanie z bajką:
Niezwykłe historie o gwiazdach i planetach
J. Lewitan
„O skrzacie astronomie”
„Słoneczne okulary”
„Jak daleko jest do Słońca”
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
- ekspozycja klasyki literatury dziecięcej
- przegląd wybranych książek dla dzieci „Warto
przeczytać” (lista książkowych przebojów propozycje)

A. Wolańska
12
19
26

Kwiecień

D. Myszka
3

Dlaczego warto czytać książki? - lekcja
biblioteczna dla kl.0
- prezentacja multimedialna
- praca w grupie (plakat z wypowiedziami dzieci)

do uzgodnienia

Spotkanie z książką M. Strzałkowskiej
„Rady nie od parady, czyli wierszyki z
morałem”
- głośne czytanie wiersza „Ala i Ola” dla kl. I
- rozmowy o naszych wadach w myśl słów autorki:
„Każdy z nas ma jakieś wady…
Lecz choć bardzo byś się silił,
Innych zmienić nie dasz rady.
Za to siebie – w każdej chwili!”

do uzgodnienia

Kwiecień
Minuta na... - konkurs sprawnościowy
Dzieciaki w sieci - zajęcia edukacyjne

Marynowy

Lubieszewo
N. Reinke

11
cały m-c

Wiosna, Wiosna... - zajęcia plastyczne, dekoracje

19

Logika – potrzebna czy nie? - zajęcia, zabawy
logiczne

25

Podaj dalej – zajęcia literackie

kontynuacja

WYSTAWY:
Książki zakazane
Wiosenne ćwir- ćwiry… – zajęcia plastycznotechniczne:
- kwiatki, bratki i stokrotki
- żaby, żabki, żabusie
- rusałki, motyle, elfy

Kwiecień

Kmiecin
K. Mazur

4, 5

Baśniolandia – czytanie baśni „O ślimaku, który
wygrał zakład”

9

Szukam wiosny tu i tam! – zajęcia edukacyjne:
- ciekawostki
- zwyczaje witania wiosny
- zajęcia plastyczno-techniczne

11, 12

Kto czyta nie błądzi – głośne czytanie:
- „Ośla skórka”
- „Książe żaba”

16

12
„Fizia Pończoszanka” A. Lindgren – zajęcia
literackie:
- czytanie fragmentów książki
- zapoznanie dzieci z postacią bohaterki
- kim chciała być Pippi

18, 19

To jest pomysł! – zajęcia plastycznotechniczne.

23

Origami sztuka składania papieru
- flor de lotus
- estrela sothis

25, 26, 30

Podróż do krainy emocji - przegląd literatury.
Zajęcia literacko- plastyczne
Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie
Magiczna lampa Aladyna - zajęcia literackoplastyczne.

Kmiecin
K. Mazur

Kwiecień

Jazowa

4

M. Mysza

5

Dzieci w sieci - cykl zajęć komputerowych.
Wiersze dla dzieci - taniec z wężem - zajęcia
literacko-plastyczne.

9

Mali odkrywcy - tajemnice kosmosu - zajęcia
kreatywne.

11

Nasza Biblioteka zawsze na Ciebie czekazajęcia literacko-plastyczne.
Sójka i pawie piórka, czyli wiersze, wierszyki dla
dzieci.

12

Podróż przez kontynenty - przegląd literatury,
zajęcia plastyczne.

16

Poszukiwacze książek - zajęcia literackie

18

W krainie bajek - tajemnicza skrzynia - zajęcia
literackie i zabawy dla dzieci.

19

Wesołe zabawy z literami – zajęcia edukacyjne.
Wiersze o motylach - zajęcia literackoplastyczne.

23

Teatrzyk pacynek - zajęcia literackie.
Świat w obrazkach : smoki - zajęcia plastyczne.

25

Zwierzęta lubią wiosnę - zajęcia literackoplastyczne.

26

Niezwykłe lekcje rytmiki: Jestem Polakiem zajęcia muzyczno- plastyczne.

30

WYSTAWA:
- Bajki o pomaganiu
- Kosmos
GAZETKI:
- Magiczna lampa Aladyna
- Motyle

13

Kwiecień

Marzęcino

Wychowanie przez czytanie - zajęcia literackie

5

O. Stolarz

W świecie baśni Andersena - konkurs literacki

6, 13, 20

Przysłowie prawdę Ci powie – konkurs ze
znajomości powiedzeń i przysłów o wiośnie.

9, 16, 24

Mały przyjaciel przyrody – zajęcia edukacyjne
(rozpoznawanie ptaków, drzew, krzewów).

19

Mali ekolodzy – formułowanie zasad
postępowania przyjaciela ziemi na podstawie
książki M.Strzałkowskiej - „Raj na Ziemii” (z okazji
Dnia Ziemi /22.04/).

19, 20

Jak powstaje książka? – spotkanie z okazji
Światowego Dnia Książki, zajęcia edukacyjno –
plastyczne.

23

Sprzątanie świata – my sprzątamy wokół biblioteki

Wg potrzeb

Ziemia - nasza planeta – poznajemy ją z atlasem i
globusem w ręku – konkursy wiedzy o przyrodzie.

26, 27

Bezpieczne wiosenne spacery po najbliższej
okolicy – „Zachowuję się bezpiecznie i ostrożnie”.

Wg potrzeb

WYSTAWY:
Poczytaj mi mamo - wystawa książek z okazjiMiędzynarodowego Dnia Książki dla dzieci

Dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Barwy ojczyste – zajęcia plastyczne i literackie
(wiersz Cz. Janczarskiego „Barwy Ojczyste”)

Maj
2, 4

Dzień strażaka – zajęcia literackie, „Jak Wojtek
został strażakiem” Cz. Janczarski, kolorowanie
kolorowanek

7, 8, 11

Dzień Bociana Białego – orgiami, słuchanie
fragmentów bajki M. Kownackiej „Kajtkowe
przygody”.

14, 15, 18

Nasza mama czarodziejka J. Papuzińskiej –
zajęcia literackie,
Kocham moją mamę – zajęcia plastyczne –
laurka dla mamy

21, 22, 25

Spotkanie z bajką:
Twórczość Cz. Janczarskiego
„Gdzie mieszka Bajeczka”
„Miała Babuleńka kozła rogatego”
„Miś uszatek”

10
17
24

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

14
Moja Ojczyzna - zajęcia edukacyjne z mapą
Polski (podróże „palcem po mapie” po ciekawych
miejscach, z książką Marty Rakoczy „Tajemnice
polskich miast”)
Majowe Dni Książki
- ekspozycja graficzna na tablicy korkowej
(ilustrowane dzieje książki)
Irena Sendlerowa - Sprawiedliwa wśród
Narodów Świata
- ekspozycja graficzna w 10 rocz. śmierci
- zajęcia z książką M. Szczygielskiego „Arka
czasu”
- wystawa książek wojennych dla dzieci
Od deski do deski i inne przysłowia polskie lekcja biblioteczna dla kl.0
- zajęcia plastyczne „Zilustruj przysłowie”
Nasza mama czarodziejka
- zajęcia plastyczno-literackie z grupą 4 i 5 latków
(głośne czytanie opowiadania Joanny Papuzińskiej
„Jak nasza mama odczarowała wielkoluda”
- puszczanie baniek mydlanych przy pomocy
słomek )

Maj

D. Myszka
2

8

11

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Maj
Tydzień Bibliotek - poznajemy różne biblioteki na
całym świecie (spacery wirtualne)

Marynowy

Lubieszewo
N. Reinke

8-15

Międzynarodowy Dzień Rodziny - (Moja rodzina
to…) - zajęcia, rozmowy

14

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki - (ciekawostki z
życia artystów)- rozmowy

16

Dzień Matki - zajęcia plastyczno – literackie

24

WYSTAWY:
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
Ale draka! Rysuję zwierzaka! – zajęcia
plastyczno- techniczne:
- pszczoła
- koniki

Maj

K. Mazur
7

Czytam sobie w bibliotece – zajęcia
inspirowane popularną serią do nauki czytania
„Czytam sobie”.

9, 10

Słoneczna przypominajka – zajęcia plastycznotechniczne.

14

Ekologiczne zabawy na wesoło - zajęcia
edukacyjne:
- kształtowanie dbałości o czyste środowisko
- wyrobienie umiejętności wykorzystania
surowców wtórnych.
Owocowe zagadki – zabawy logiczne, rebusy,
zagadki

Kmiecin

16, 17

21

15
Nie wyrzucaj- wykorzystaj – zajęcia plastycznotechniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych;
puszek, rolek, butelek, korków i innych.
Kto czyta nie błądzi – głośne czytanie:
- „Stoliczku nakryj się”
- „Świniopas”
Ale sprytne! - eksperymenty dla dzieci:
- tęcza skittles
- przewrotna woda
- ciecz nienewtonowska i inne

Kmiecin
23, 24

28

30

Maj
Bajkowe poranki - zajęcia dla najmłodszych.
Turlututu a kuku - głośne czytanie.
Kwitnący sad - zajęcia plastyczne.
Czytanie jest super! - zajęcia literackie.
Drzewo do samego nieba - zajęcia literackie.
Mój ulubiony bohater literacki - malowanie na
szkle.

Jazowa
M. Mysza

7

9

Nasza miejscowość, nasz region - spacer po
okolicy, malowanie w plenerze.

10

Smaczne czytanie - przegląd literatury, zajęcia
kulinarne.

14

Skrzynka życzeń - zajęcia dla dzieci.
Dziewczynka z parku - zajęcia literackie.

16

Mieszkańcy łąki - zajęcia literacko- plastyczne.

17

Bajkowe poranki - zajęcia dla najmłodszych.
Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek zajęcia literacko- plastyczne.

21

Po drugiej stronie tęczy - zajęcia literackoplastyczne.

23

Portret Mamy - wspólnie obchodzimy Dzień
Mamy.
Tajemnicza wyspa - zajęcia literacko- plastyczne.

24

Wierszykowanie - zajęcia literackie.
Wiosenny bukiet - spacer po okolicy.

28

Podróżujemy z Nelą - przegląd literatury.
Egzotyczne instrumenty - grzechotki, kołatki,
bębenki.

30

WYSTAWKI:
- Turlututu
- Nasz region
GAZETKI:
- Kwitnący sad
- Drzewo do samego nieba
- Portret Mamy

K. Mazur

16

Polskie symbole narodowe
– zajęcia edukacyjne dla dzieci
- zajęcia plastyczne i literackie
Turniej „Kocham Cię, Polsko!” - zaproszenie
dzieci do zabawy sprawdzającej wiedzę o Polsce.

Maj
4

8-15

Nasza Europa– zajęcia edukacyjne (informacje o
Unii Europejskiej, europejskie ciekawostki)

17, 22

Przysłowie prawdę ci powie – konkurs ze
znajomości powiedzeń i przysłów.

Wg potrzeb

Dzień Matki
- zajęcia literacko – plastyczne

24, 25

Dzień Bociana Białego - zajęcia plastyczne
turniej wiedzy o przyrodzie

28, 29
.

Czerwiec
Wszystkie dzieci nasze są – Dzień Dziecka, gry
i zabawy
Światowy Dzień Oceanów – rozpoznawanie ryb i
innych stworzeń mieszkających w oceanach –
„Animalizm” J. Broom, K. Scott
Noc Świętojańska – poznawanie tradycji
ludowych, wicie wianków
I już wakacje ; Bezpieczeństwo na pierwszym
miejscu ; Chciałbym zwiedzić … ponieważ –
plany na wakacje, rozmowy na temat
bezpiecznego wypoczynku, zajęcia plastyczne i z
tabletami
Spotkanie z bajką:
czytanie serii o Kruku Skarpetce N. Moost:
„Nie bawię się – czyli o kłótni i o zgodzie”
„Wszystko moje – czyli o tym, jak kruk zrozumiał,
że przyjaźń jest najważniejsza”
„Nic nie szkodzi – czyli to się może zdarzyć
każdemu”
„Czy warto kłamać? – czyli o tym, że prawda
zawsze wychodzi na jaw”
Światowy Dzień Ochrony Środowiska:
- wystawa książek o ochronie przyrody i ogrodach
- spotkanie z książką Ewy Kołaczyńskiej
O.G.R.Ó.D.
- zajęcia plastyczne akwarelami „Ogród moich
marzeń”
- ekspozycja prac

O. Stolarz

7,14

Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa
i bibliotek.“Czego uczy Biblioteka“?
W czym pomaga? O czym informuje?
- zajęcia literacko- plastyczne

WYSTAWY:
Wystawa książek – Fantastycznie z literaturą

Marzęcino

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

1
4, 5, 8

11, 12, 15

18, 19, 22

7
14
21
28

Czerwiec

Marynowy
D. Myszka

1

17

Marynowy

Śmieszne wierszyki
- zabawa literacka z kl.0
(Jan Brzechwa , Julian Tuwim i inni )

do uzgodnienia

Kwiatki, bratki i stokrotki…
- spotkanie z grupą maluszków
- głośne czytanie opowiadania „Król lata”
z książki Ch. Vogl „Najwspanialsze opowieści o
elfach”
- zajęcia plastyczne „Pastelowe kwiaty lata”
(praca grupowa)

15

„Z Książką na Start” podsumowanie akcji
Rozdanie dyplomów i nagród, słodki poczęstunek
Dzień Dziecka w bibliotece - gry, zabawy,
poczęstunek

D. Myszka

22 - 29

Czerwiec

Lubieszewo

4

N. Reinke

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przedstawienie audio-booków dzieciom

11

Dzień Ojca - zajęcia plastyczne

21

„Nie daj się nałogom – BĄDŹ SOBĄ”
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Narkomanii – rozmowy, zajęcia edukacyjne

25

Podaj dalej – zajęcia literackie
WYSTAWY:
Audio-booki dla dzieci i dorosłych

Długonogie flamingi – zajęcia plastycznotechniczne
„Z Przygodą za Pan Brat” B. Frączek - zajęcia
edukacyjne i literackie
- graj w zielone
- szanuj zieleń
- co piszczy w trawie
- tajemnice przyrody

Czerwiec

Kmiecin

4

K. Mazur

6, 7

W morskich głębinach - zajęcia plastycznotechniczne.

11

Baśniolandia – czytanie baśni:
-„ Matczyne serce”
- „Kamienna dłoń”

13, 14

Kwiatek ze słomek – zajęcia plastycznotechniczne.

18

Opowiadam moje baśnie tak, że nikt nie zaśnie!
– konkurs opowieści

20, 21

18
Egzotyczne owady - wykorzystywanie zasobów
Internetu.
Świat w obrazkach – konie - przegląd literatury,
zajęcia plastyczne.
Klub dobrej książki - zajęcia literackie.
Twarze dzieci - przegląd literatury. Zajęcia
plastyczne.
Czytanie pod chmurką - zajęcia literackie.
Cudowna podróż - przegląd literatury, zajęcia
plastyczne.

Czerwiec

Jazowa

4

M. Mysza

6

7

Dzieci w sieci - cykl zajęć komputerowych.
Dzika mrówka - zajęcia literacko- plastyczne.

11

Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie wiersze i wierszyki dla dzieci.
Bąbelkowy świat - zajęcia plastyczne.

13

Słoneczny zakątek - zabawy i konkursy na
świeżym powietrzu.

14

Biblioteka plenerowa - zajęcia literackoplastyczne.
Muszelka, nasza Mała Syrenka - zajęcia
literacko- plastyczne.
Bezpieczne wakacje - pogadanka, zajęcia
dydaktyczne i plastyczne.
Album o górach - praca zespołowa.
Świat w obrazkach-góry - zajęcia na podstawie
książki
Dzień Ojca (laurka dla Taty) – zajęcia plastyczne
Wakacyjna przygoda - zajęcia literackoplastyczne.
WYSTAWA:
Wiersze dla dzieci
GAZETKI:
- Egzotyczne owady
- Dzika mrówka
- Słoneczny zakątek
- Mała Syrenka

18

20

21

Czerwiec

Marzęcino
O. Stolarz

Cała Polska czyta dzieciom XVII Ogólnopolski
Tydzień - zajęcia edukacyjno- literackie

1-8

Dzień Dziecka - niespodzianki na Dzień Dziecka–
gry i zabawy przy muzyce, konkursy sportowe.

1

Konkursy wiedzy z różnych dziedzin

wg potrzeb

Bądź bezpieczny w Internecie podczas wakacji
– zajęcia edukacyjne

18

19

Noc świętojańska – noc letnich cudów
- pogadanka o obrzędach i tradycji
- zajęcia plastyczne –„ Kwiatowe wianki”
- czytanie baśni J. I. Kraszewskiego „Kwiat
paproci”
Rozpoczęcie konkursu czytelniczego „ Czytelnik
wakacji 2018“

21, 22

Od 25

WYSTAWY:
„Z książką zwiedzam świat”
„Wirtualne podróże po świecie” - wędrówki po
ciekawych zakątkach świata i Polski z książką
i internetem.
„WAKACJE 2018” wg oddzielnego planu
25.06-31.08.2018
Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!!! Plan lekcji –
praca plastyczna
„Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”
M. Konopnickiej - zajęcia literackie

Lipiec
Sierpień

Oddział dla Dzieci
i
filie biblioteczne

Wrzesień

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

3, 4, 7

Dzień postaci z bajek – zajęcia plastyczne, gry i
zabawy na podstawie bajek,

10, 11, 14

Ekologia nie jest mi obca – Sprzątanie Świata,
zajęcia edukacyjne, „Gra dzieci kontra śmieci”,
M. Strzałkowska „Raj na Ziemi”

17, 18, 21

Wspomnienie Ireny Sendlerowej – 2018 rokiem
Ireny Sendlerowej – zajęcia edukacyjne

25, 28

Spotkanie z bajką – czytanie książeczek z serii
„Mądre maluchy”:
„Na placu zabaw”
„W przedszkolu”
„W domu”
Tolkien J.R.R.
- wystawa literatury fantastycznej autora
- czytanie fragmentów opowieści „Hobbit, czyli tam
i z powrotem”
- zajęcia plastyczne „Kraina Hobbitów ”
Biblioteka publiczna dla małego i dużego wycieczka wprowadzająca dla kl.0
- kolorowanki jesienne z adresem internetowym
naszej biblioteki
Jesień kolorami zachwyca - zajęcia literackoplastyczne z darami jesieni
- głośne czytanie wiersza Marii Konopnickiej
„Świerszczyk”
- jesienna dekoracje biblioteki z czasopismem
„Świerszczyk”

6
13
20

Wrzesień

Marynowy
D. Myszka

4

do uzgodnienia

25

20

A,B,C czytania! Jak się szybko nauczyć
czytać?- zajęcia, poznanie nowych technik itp.

Wrzesień

Lubieszewo

cały m-c

N. Reinke

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

12

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

13

Idzie jesień - zajęcia literacko- plastyczne

cały m-c

Podaj dalej – zajęcia literackie
WYSTAWY:
- Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa Walki z
Analfabetyzmem
- Światowy Dzień Umiejętności Czytania

Wrzesień

Kmiecin
K. Mazur

Kapitan i Pirat – zajęcia plastyczno-techniczne.

10

Ale draka! Rysuję zwierzaka! – zajęcia
plastyczne.

12, 13

Origami – cuda z papieru
- diamond flower
- flower coaster
- flortuquita

17, 19, 20

Baśniolandia – czytanie baśni:
- „Siedmiu synów” E. Wiechert

24

Pomyśl i odgadnij - zagadki, szarady, quizy.

26

„Dziwne te dzieciaki” S. Jachowicz – zajęcia
literackie:
- czytanie książki
- zajęcia plastyczno-techniczne

27

Widokówka z wakacji - powakacyjne
wspomnienia. Zajęcia literacko- plastyczne.
Kapelusz Pani Wrony- zajęcia literackoplastyczne.
Nasze rozmowy między regałami - zajęcia
literackie.
Hebanowe serce - zajęcia literackie.
O Zuzi, która nie wierzyła w dobre wróżki zajęcia literacko- plastyczne.
O jeżu, który znalazł przyjaciela - zajęcia
literacko- plastyczne.
Ziemniaczane stempelki - podróż po krainie
fantazji.
Amelia Bedelia i przyjęcie niespodzianka zajęcia literacko- plastyczne.
Smaczne czytanie - przegląd literatury, zajęcia
kulinarne.

Wrzesień

Jazowa

3

M. Mysza

5
6
10
12
13
17
19

21
Dziadek i niedźwiadek - zajęcia literackoplastyczne.
Jesienne malowanie na kolanie - zajęcia
plastyczne.
Rożne sposoby na wredne choroby - przegląd
literatury.
Pogadanka na temat zdrowego odżywiania.
Przygody leśnej rodziny - zajęcia literackie.
Jesienny spacer po okolicy. Podziwianie przyrody.
Ptasie radio - zajęcia literackie.
Kompozycje z liści - zajęcia plastyczne.
WYSTAWKI:
Jesienne opowieści
GAZETKI:
- Widokówka z wakacji
- Kapelusz Pani wrony
- Ptasie radio

20

Jazowa
M. Mysza

24

26
27

Wrzesień

Marzęcino
O. Stolarz

Może kredki? Farby? Pędzelki? - zajęcia
plastyczne:
- Wspomnienia z wakacji – technika kolażu,
- Wspomnienie deszczowego lata z promykiem
słońca – zmocz, zgnieć i maluj,
- Na straganie – warzywa i owoce – wydzieranka,
- Dzień Chłopaka – serduszko z masy solnej,
- Międzynarodowy Dzień Pokoju – malujemy
symbole pokoju – technika dowolna,
Witaj Szkoło!
Duże problemy małych ludzi – głośne czytanie
książki pt. „Słup Soli – jak powstrzymać szkolnych
dręczycieli”. Poznajemy lektury szkolne.

3, 4
10, 11
17
21
27
30

24, 25

Zabawy słowem:
Państwa i miasta, Statki – bitwa morska, Kto
zapamięta najwięcej, Układanie wyrazów

wg potrzeb

Dzień Głośnego Czytania /29.09/
- pogadanka - ,,Kim jest mól książkowy”?
- czytanie na dywanie

28

WYSTAWY:
Wystawa książek – „ Narodowe Czytanie 2018
w Bibliotece“.
Wystawa książek – „Kryminały i powieści
z dreszczykiem” .
Zwierzęta też mają prawo do życia – dzień
ochrony zwierząt, pogadanka o opiekowaniu się
zwierzętami
Mój przyjaciel – praca plastyczna

Październik
1, 2, 5

Złota Polska Jesień - obserwacja zmieniającej się
przyrody

8, 9

Dzień Edukacji Narodowej – laurka dla
nauczyciela, zajęcia plastyczne

11, 12

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

22

Nowy Dwór Gd.

Nasz wielki rodak - wspomnienie Jana Pawła II,
biografia, tworzenie plakatu
„Papież Pielgrzym” E. Skarżyńska – zajęcia
literackie

16

Droga przyjaciółko… - jak napisać list, dzień
znaczka pocztowego, oglądanie filatelistycznych
zbiorów

22, 23, 26

A. Wolańska

Spotkanie z bajką:
Bajki Ch. Perraulta
- Trzy życzenia
- Ośla Skórka
- Wróżki
- Paluszek
Rok w lesie - zajęcia edukacyjne z książką pełną
ilustracji Emilii Dziubak (prezentacja bohaterów i
głośne czytanie informacji o mieszkańcach lasu,
zabawa w labiryncie pełnym „wrogów”)

3
10
17
24

Październik

D. Myszka
4

Brzechwa dzieciom - lekcja biblioteczna dla kl.0
- głośne czytanie wierszy z rekwizytami

do uzgodnienia

Karol Wojtyła - 40 rocz. wyboru na papieża
- ekspozycja graficzna o J.P.II

16

Wycieczki grup przedszkolnych
- spotkania z książkami
- zabawy edukacyjne

do uzgodnienia

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

Październik

N. Reinke

4

Przybytki kultury widziane oczami dzieci kina, teatry, muzea itp.(wirtualne wycieczki po
instytucjach kultury, sztuki)

17, 18

Tajemniczy labirynt - zabawy sprawnościowe

Lubieszewo

3

Światowy Dzień Zwierząt - zajęcia edukacyjne
dotyczące zwierząt, odpowiedzialności za nie

Jesień piękna – jesień złota - zajęcia plastyczne,
dekoracje

Marynowy

cały miesiąc

25

WYSTAWY:
40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

Październik

Kmiecin
K. Mazur

Sowa mądra głowa – zajęcia plastycznotechniczne.

1

23
„Kto pocieszy Maciupka” T. Jansson - zajęcia
literackie:
- czytanie książeczki
- portret trolla Maciupka
- ukochana Drobinka

3, 4

Kmiecin
K. Mazur

Czy znasz te książki? – zgadywanki, quizy.
8
Z biblioteką za pan brat - konkurs sprawdzający
ogólne wiadomości dotyczące biblioteki i książek.

10

Pan Igiełka w sadzie – zajęcia plastycznotechniczne:
- jeże w różnej formie

11

Czytam sobie w bibliotece – zajęcia inspirowane
popularną serią do nauki czytania „Czytam sobie”.

15

Szukamy . . . i już mamy! – zabawy na
spostrzegawczość
Misie na wycieczce – zajęcia plastyczno–
techniczne
Rosną sobie grzybki w trawie – zajęcia
plastyczno- techniczne:
- muchomory
- kurki
- opieńki
- borowiki i inne
Dziwne przygody Pana zająca – zajęcia
literackie:
- czytanie książki
- Pan Poeta
- Kraina Czekoladowych Zwierząt
- Kraina Starych Parasoli

17
18

22, 24, 25

29, 31

Sto nóg stonogi Fruzi - zajęcia literackie.
Sygnalizator świetlny- zajęcia dydaktycznoplastyczne.
Wesołe historyjki o zwierzętach - zajęcia
literackie.
Pani Jesień - zabawy z kolorami.
Piątka z Zakątka - głośne czytanie.
Czwartkowe spotkania ze sztuką - lepienie z
masy solnej.
Laurki z życzeniami dla nauczycieli - zajęcia
literacko-plastyczne.

Październik

W moim ogródku - zajęcia literacko- plastyczne.
Dzieci w sieci - cykl zajęć komputerowych.
Przegląd czasopism, rozwiązywanie krzyżówek,
wspólne czytanie historyjek.

10

Mój ulubiony sportowiec - przegląd literatury.
Dieta mistrza - pogadanka o zdrowym odżywianiu.

Jazowa
M. Mysza

1
3

4
8

11

15

24
Kolorowe parasolki - zajęcia literackoplastyczne.

17

Czwartkowe zajęcia ze sztuką - cykl zajęć.
Baśnie i legendy Żuław - zajęcia literackie.

18

Jesień liścia Jasia - pogadanka, zajęcia literackie.
Drukowane listki - zajęcia plastyczne.

22

Listopadowe święta - pogadanka, zajęcia
plastyczne.

24

Dary Jesieni w koszyczku - lepienie z masy
solnej

25

Kasztaniaki - zajęcia literacko-plastyczne.

29

Halloween - zabawy i konkursy dla dzieci.

Jazowa
M. Mysza

31

WYSTAWKA:
Wesołe historyjki o zwierzętach
GAZETKI:
- Stonoga
- Pani Jesień
- Mój ulubiony sportowiec
Jesienne podróże małe i duże
- czytanie tekstów o jesieni,
- jesienne zagadki, krzyżówki, kolorowanki,
- wykonywanie jesiennych ozdób do biblioteki
Proszę, dziękuję, przepraszam- moc
magicznych słów – zajęcia edukacyjne z
wykorzystaniem książki G. Kasdepke - „Bon czy
ton”
Kasztanowe ludziki, kompozycje z liści, cuda z
dyni - zajecia plastyczno-techniczne

Październik

O. Stolarz
2, 9, 16

8, 15

11, 12

Sprawdź, czy wiesz – zabawy z poprawności
języka polskiego
- najczęstsze błędy językowe Polaków
(wyjaśnianie)
- przedstawienie wyrazów niepowszechnie
używanych, ciekawostki przysłowiowe.

16, 23

Jesień – zagadki słowne i ruchowe, układanie
zagadek i rebusów

Wg potrzeb

Halloween na wesoło – zajęcia plastyczne
(lampiony, nietoperze, pająki, czarownice,
nie...kapelusze), zabawy i konkursy.

29

Pamiętamy o zmarłych – zajęcia edukacyjne i
literackie

30

WYSTAWA:
Wystawa książek – „Nie pamiętam tytułu, ale
okładka była zielona“ .

Marzęcino

25

Listopad
Grób nieznanego żołnierza – wspomnienie
poległych na placu boju, istota i znaczenie pamięci
o przeszłości

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

5, 6

100 lat niepodległej Polski – Mazurek
Dąbrowskiego, godło, flaga – zajęcia edukacyjne

8, 9

Dzień pluszowego misia – praca plastyczna –
miś z włóczki

23

Andrzejki – wróżby i zabawy andrzejkowe

30

Spotkanie z bajką – czytamy bajeczki o misiach
„Dzień z życia Czu” – N. Gaiman
„Mój Tato jest niedźwiedziem” – N. Connelly
„Miś Bryś i przyjaciele” – G. Carolat
„O niedźwiadkach wesołych przypadkach” –
C. Lawson
Kokardki biało – czerwone
- zajęcia plastyczne z wstążkami białymi i
czerwonymi

8
15
22
29

Listopad

Marynowy
D. Myszka

6-9

100 – lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości
- słuchanie patriotycznych pieśni
- biało-czerwone kokardki dla każdego
- kącik J. Piłsudskiego z małą flagą w bibliotece

9

C. S. Lewis
- wystawa książek twórcy Narnii
- zajęcia plastyczne „Narnia” (różne techniki)

21

Misie świata - lekcja biblioteczna dla kl.0 z
misiami i prezentacją multimedialną
- zajęcia plastyczne „Mój miś”

24

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

do uzgodnienia

Katarzyna adwent zaczyna
- cykl zajęć plastycznych związanych z Bożym
Narodzeniem

27

Andrzejkowe czary na wesoło
- wieczór wróżb z przymrużeniem oka

29

Listopad

Lubieszewo
N. Reinke

Ostatni listek - zajęcia plastyczne

7

Światowy Dzień Postaci z Bajek - zajęcia
literacko – plastyczne

8

26
Skąd się bierze ...? - szukamy informacji na
zadany temat, ciekawostki ze świata przyrody,
nauki itp.

14

Światowy Dzień Pluszowego Misia - zajęcia
literackie

26

Andrzejki w bibliotece - gry, zabawy, wróżby

29

Lubieszewo
N. Reinke

Podaj dalej – zajęcia literackie - podsumowanie
roku
WYSTAWY:
140 rocznica urodzin Leopolda Staffa
Książki zakazane

Listopad
Anagramy - kto stworzy więcej wyrazów z jednego
wyrazu, zabawy logiczne
Do krainy książki – zajęcia literackie:
- wszystko o książce
- pogadanka
- zagadki, szarady

K. Mazur
5
7, 8

Ślimaki i inne robaki – zajęcia plastycznotechniczne

12

Pies - najlepszy przyjaciel człowieka
- poznanie różnych ras psów
- jaki pan, taki pies
- pies w domu
- psi leksykon od A do Z

14, 15

Poszukiwacze skarbów – zabawy stolikowe.

19

Co to znaczy? - zajęcia literackie z
wykorzystaniem książki Grzegorza Kasdepke:
- „Dzielić skórę na niedźwiedziu”
- „Ochy i achy”
- „Posypywać głowę popiołem”

21, 22

„Czy znasz te książki” – zgadywanka literacka.
.
„Kaczka Hilda Kałużanka” B. Potter – zajęcia
literackie
Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie.
Alicja w krainie czarów - zajęcia literackoplastyczne.

Kmiecin

26
28, 29

Listopad

Jazowa
M. Mysza

5

Clifford - wielki czerwony pies - zajęcia
kreatywne

7

Orzeł Biały - Narodowe Święto niepodległości

8

Wiersze Tuwima - zajęcia literacko-plastyczne.

12

Pan STOP - zajęcia dydaktyczne.
Skrzyżowanie dróg – makieta, zajęcia plastyczne

14

27

Jazowa

Charlie i Fabryka Czekolady - zajęcia literackie.
Słodki poczęstunek.

15

Cztery pory baśni. Jesień - zajęcia literackoplastyczne.

19

Klub dobrej książki - zajęcia literackie

21

Słoik miodu, czyli największy przysmak Misia zabawy i konkursy dla dzieci.

22

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę - zajęcia
literacko- plastyczne.

26

Lanie wosku i inne tradycje - pogadanka.
Andrzejkowa dekoracja sali.

28

Andrzejkowe czary- mary w bibliotece - zabawy
i konkursy dla dzieci.

29

M. Mysza

WYSTAWKI:
- Zaczarowane książki
GAZETKI:
- Clifford
- Orzeł biały
-Pan Stop
- Słoik miodu

Listopad
Jak wygląda Pani Jesień? - zajęcia plastyczne

5, 6

Święto Niepodległości
- pogadanka,
- krzyżówki, quizy, rebusy o historii Polski,
- słuchanie pieśni i melodii patriotycznych,
- zajęcia plastyczno-techniczne – wykonanie
kotylionówi flag

8-12

Dary Jesieni - zajęcia plastyczno- techniczne,
jesienne zagadki, quizy, szarady

19, 20

Miś w wierszu i piosence - zajęcia edukacyjnoliterackie, misiowy quiz, portret

23-26

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

29, 30

WYSTAWY:
Wystawa książek – Jubileusz 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości
Wystawa książek o misiach z okazji „Dnia
Pluszowego Misia“

Marzęcino
O. Stolarz

28

Grudzień
Adwent – radosne oczekiwanie na Święta
Bożego Narodzenia – zajęcia plastyczne,
kolorowanie kolorowanek, kalendarz Adwentowy

3, 4

Mikołajki – zabawa mikołajkowa, praca plastyczna

6

Wysyłamy życzenia świąteczne – kartka
bożonarodzeniowa, papieroplastyka

10, 11, 14

„W świętą noc Bożego Narodzenia” L. Rock –
zajęcia literackie, tradycje Bożego Narodzenia

17, 18

Najdłuższy łańcuch na choinkę – zajęcia
plastyczne

20, 21

Nowy Dwór Gd.
A. Wolańska

Spotkanie z bajką:
„Niezwykły czas Adwentu”
„Najpiękniejsze opowieści o Świętym Mikołaju”
„Pan Brum i Boże Narodzenie”
„Noc Wigilijna”
Zaczarowany świat K.I. Gałczyńskiego
- wystawa twórczości poety,
- głośne czytanie wiersza „Powrót” z cyklu „Przed
zapaleniem choinki”
Adwent = czas oczekiwania na Boże
Narodzenie - ekspozycja adwentowa
- ubieranie choinki
- zajęcia plastyczne „Szopki z papieru”
(wg książki „Magiczne święta”)

3
13
20
21

Grudzień

D. Myszka
4
5
Cały grudzień

Mikołajki
- głośne czytanie opowiadania ze zbiorku
„Magiczne święta” A. Cholewińskiej–Szkolik
- poczęstunek „Kalendarz adwentowy”

6

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)

do uzgodnienia

Grudzień
List do Św. Mikołaja - zajęcia plastyczne

Marynowy

Lubieszewo
N. Reinke

3

Mikołajki w bibliotece - zabawy, słodki
poczęstunek

6

Wesołych Świąt - zajęcia plastyczne, dekoracje

cały m-c

29
Wigilia w bibliotece – wigilijne spotkanie z
czytelnikami

data do ustalenia

Lubieszewo

Grudzień

Kmiecin

N. Reinke

WYSTAWY:
Ozdoby świąteczne
65 rocz śm. Juliana Tuwima

Entliczek- pentliczek – konkurs pięknego
czytania.
Czekając na święta - zajęcia plastycznotechniczne:
- mikołaje
- elfy
- śnieżynki

K. Mazur
3
5, 6

Zgaduj- zgadula - łamigłówki dla tęgiej główki.

10

Gwiazdy- składamy stroiki z papieru - zajęcia
plastyczno- techniczne:
- z trąbek
- z frędzlami
- z rożków
- z pasków
- asteri
- star

12, 13

Baśniolandia – czytanie baśni:
- „ Królewicz Dudo nie śpi zbyt dobrze”

17

Bombki Aladyna - zajęcia plastyczno- techniczne.
- stare gazety
- kolorowy papier
- brokat
- tasiemki

19, 20

Grudzień

Jazowa
M. Mysza

Styropianowy Bałwanek - zajęcia plastyczne.
Zimowe opowieści - zajęcia literackie.
Dzień Górnika - rysowanie węglem.
Tradycyjne święto górników – Barbórka.

3

Mikołajki w bibliotece - zabawy i konkursy

6

Choinkowe wierszyki - zajęcia literackie.
Karki bożonarodzeniowe - zajęcia plastyczne.

10

Zimowy świat zabaw - zajęcia dla dzieci.
Pierwsza Gwiazdka - zajęcia literackie.

12

Listy do M - zajęcia literacko- plastyczne.

13

Ozdoby choinkowe z papieru - zajęcia
plastyczne, dekoracja sali.
Święty Mikołaj i zwierzęta lasu - zajęcia
literackie.

17

5

30
Co przyniesie Mikołaj - zajęcia plastyczne.
Święty Mikołaj wchodzi kominem - zajęcia
literackie.
Stroiki bożonarodzeniowe - rodzinne warsztaty.
Cztery pory baśni. Zima - zajęcia literackoplastyczne.
Worek Świętego Mikołaja - Wigilia dla dzieci.
Pożegnanie Starego Roku - zagadki literackie,
konkursy.
Postanowienia noworoczne – pogadanka.
Noc sylwestrowa - zajęcia plastyczne.
WYSTAWKI:
- Zimowe opowieści
GAZETKI:
- Styropianowy bałwanek
- Mikołaj

Jazowa
19

20
24

27

Grudzień

Marzęcino
O. Stolarz

Niezwykły Czas Adwentu
- Głośne czytanie bajek świątecznych dla dzieci
- Mikołajki – tradycje
- zajęcia plastyczne – „ Anioł z serwetki“
- Hej Kolęda – słuchanie i śpiewanie kolęd
- zajęcia literackie - „Gwiazdka w Bullerbyn“

czwartki
6
13
cały grudzień
18

Zgaduj zgadula – łamigłówki dla tęgiej główki

5,12

Świąteczna biblioteka - choinka i dekoracje na
Boże Narodzenie

do 6

Powiedzonka i przysłowia o świętach - zajęcia
literackie

14, 15

Pracownia Św. Mikołaja - zajęcia literackoplastyczne

18

Żegnaj Stary Roku - tradycje noworoczne w
różnych krajach, pogadanka
- praca plastyczna - „Święta Bożego Narodzenia”
- rozwiązywanie rebusów i krzyżówek o tematyce
świątecznej

20, 21

WYSTAWY:
Wystawa książek – dla dzieci i dorosłych
nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia.

M. Mysza

31

Nowy Dwór Gd.
WYSTAWY:
1. STANISŁAW DYGAT
40. rocznica śmierci
2. MARIA RODZIEWICZÓWNA
155. rocznica urodzin
3. TEODOR PARNICKI
110. rocznica urodzin
4. ZOFIA KOSSAK_SZATKOWSKA
50. rocznica śmierci
5. CYPRIAN KAMIL NORWID
135. rocznica śmierci
6. ERICH MARIA REMARQUE
120. rocznica urodzin
7. WISŁAWA SZYMBORSKA
95. rocznica urodzin
8. DOROTA TERAKOWSKA
80. rocznica urodzin
9. JAN PARANDOWSKI
40. rocznica śmierci
10. JOANNA CHMIELEWSKA
5. rocznica śmierci
11. LEOPOLD STAFF
140. rocznica urodzin
12. JOHN STEINBECK
50. rocznica śmierci

Styczeń

Wypożyczalnia dla
Dorosłych
B. Figacz

Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

EKSPOZYCJE KSIĄŻEK:

Czytelnia
I. Ulatowska

Mierzeja Wiślana w obiektywie

Marzec

Historia Nowego Dworu Gdańskiego

Czerwiec

Starożytne cywilizacje

Wrzesień

Polska droga do niepodległości - 1918

Listopad

