
    Dnia 3 czerwca 2017r.  od godziny 17.00 uczniowie, ich rodzice oraz osoby zainteresowane wzięli 

udział w Nocy Bibliotek. 

Przedsięwzięcie było realizowane w ramach akcji,, Noc Bibliotek’’ pod wspólnym hasłem "Czytanie 

porusza". Koordynatorka Pani Janina Zajko przygotowała wspaniałą i atrakcyjną imprezę dla uczniów 

i ich rodziców. 

Celem akcji było: 

- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży  

- wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez zachęcanie rodziców do głośnego czytania 

książek, zaangażowanie rodziców do współpracy 

 

   Impreza rozpoczęła się o godz. 17.00 na sali gimnastycznej w szkole.  

   Po powitaniu, rozpoczęliśmy od konkursów: rozgrzewka literowa, tajemnica skrzyni, schowane 

zakładki. Uczniowie chętnie wzięli udział, a za udział w konkursach dostali upominki. 

   Następnym punktem programu było spotkanie z pisarką dla dzieci i rodziców. Tematy, które poruszała 

z rodzicami  to trudne wybory, pokonywanie własnych słabości, konieczność świadomego 

podejmowania walki o to, na czym człowiekowi najbardziej zależy, naturalne trudności w odróżnieniu 

dobra i zła, konsekwencje bezmyślności, uwikłanie w niejednoznaczne sytuacje rodzinne, słabość 

psychiczna. Wszystkie te tematy autorka pokazała na przejrzystych przykładach. 

   Natomiast dla dzieci przygotowała teatrzyk obrazkowy za pomocą Kamishibai pt. ,,Stracone kropki’’. 
Dzieci uważnie wysłuchały bajki, a następnie wykonały papierową biedronkę. 
Z teatrzyku wszyscy wyszli bardzo zadowoleni. 

Podczas spotkania pisarka bardzo szybko nawiązała doskonały kontakt z dziećmi i rodzicami. Chętnie 

odpowiadała na zadawane pytania dotyczące twórczości oraz osobistych przeżyć.  

   Po spotkaniu przyszedł czas na smaczną kolację sponsorowaną przez Pensjonat Poniatowski (pizza) 

oraz PPM Piątnica (soczki). 

  Wzmocnieni i po odzyskaniu sił dzieci ruszyły na fotobudkę. 

   Za pomocą kilku rekwizytów  dzieci przebrały się za kogoś całkiem innego. Zmiana nie do poznania 

wzbudziła w uczniach wiele radości. Pomysłom na nowe charakteryzacje nie było końca. Każdy uczeń 

dostał na pamiątkę zdjęcie które uwieczniło wydarzenie.  

   W końcu przyszedł czas na wesołe zabawy ruchowe z animatorem zabaw. 

Animator Zabaw dostarczył  dzieciom solidną dawkę rozrywki, ale również ich rozwój ruchowy, 

intelektualny oraz psychiczny. 

Na koniec odbyły się seanse  filmowe jednocześnie o tej samej godzinie w trzech kategoriach: klasa 

0,I,II,III ; klasa IV,V,VI; dorośli. 

   Poprzez wspólne przeżywanie ,, Nocy bibliotek’’ dzieci uczyły się samodzielności i 

odpowiedzialności za wykonanie zadań, kształtowanie umiejętności uważanego słuchania, miały 

możliwość współpracy w grupie i umacniania koleżeńskich więzi oraz przełamywania różnorodnych 

barier. Spędzenie czasu poza domem to dla dzieci możliwość poznania innych form spędzenia wolnego 

czasu i bycia współorganizatorami naprawdę dobrej zabawy.  

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom:  

PPHU "Karolina" 

Marzena Stypułkowska 

 

 

  

 

 

 

 

Koordynator: Janina Zajko – bibliotekarz  


