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Jelenia Góra, 1 września 2013 r. 

Oferta zajęć z edukacji czytelniczej i regionalnej Książnicy Karkonoskiej  

na rok 2013/20141
 

Lp. Tematyka Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt 

Przedszkola 

1. 
W krainie książek. Pierwsze spo-

tkanie z biblioteką 

Prezentacja biblioteki oraz jej zbiorów. Zapozna-

nie z zasadami korzystania z wypożyczalni i czy-

telni. Wdrażanie do poszanowania książek i cza-

sopism. 

Danuta Pieczuro 

lub pozostali pracownicy BDM 

Biblioteka Dziecięco – Mło-

dzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

e-mail: bdm@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

2. Zakładka do mojej książki 

Zapoznanie z „prośbami książki ”. Przedstawienie 

zasad dbania o książki. Prezentacja zakładek 

do książek wykonanych z różnych materiałów. 

Samodzielne wykonanie zakładki. 

Georgia Jośko 

lub pozostali pracownicy BDM 

3. Książka i jej twórcy 

Przedstawienie budowy książki oraz omówienie 

kolejnych etapów jej powstawania. Omówienie 

roli poszczególnych współtwórców książki: autor, 

ilustrator, tłumacz, redaktor, korektor, wydawca 

i inni. Wspólne wykonanie „książeczki” z własny-

mi ilustracjami. 

Krystyna Spólnik 

lub pozostali pracownicy BDM 

                                                           
1
 Pełna oferta dostępna na stronie: www.biblioteka.jelenia-gora.pl w zakładce „Edukacja” 

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
http://www.biblioteka.jelenia-gora.pl/
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4. 

Bajką malowane, czyli literackie 

spotkania ze sztuką: Jak książka 

i sztuki plastyczne dodają dzieciom 

skrzydeł 

Cykl czterech spotkań (wszystkie bądź do wyboru) 

z elementami biblioterapii i arteterapii: 

1. W stronę słońca – czyli o odkrywaniu ra-
dości życia 

2. Kwiat paproci – czyli o poszukiwaniu 
szczęścia 

3. Siła marzeń – czyli o tym, jak zostać kró-
lem 

4. „Garść radości, szczypta złości” – czyli 
o kolorach życia. 

Starannie dobrane teksty literackie są punktem 

wyjścia do rozpoczęcia dialogu o roli przekazu 

emocjonalnego, jego znaczeniu w życiu osobi-

stym dziecka i obszarach jego oddziaływania. 

Pojęcia trudne do sformułowania w komunikacji 

werbalnej znajdują swój wyraz poprzez działania 

interdyscyplinarne z wykorzystaniem sztuk 

i technik plastycznych, koncentrując się na „ma-

łym człowieku” oraz jego wewnętrznym świecie 

doznań i przeżyć. 

Georgia Jośko 

Biblioteka Dziecięco – Mło-

dzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

e-mail: bdm@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

5. Tropami jelenia 

Spacer z przewodnikiem od Wzgórza Krzywouste-

go do centrum Jeleniej Góry. Legenda o założeniu 

grodu, historia herbu miasta oraz poszukiwanie 

jeleni. 

Barbara Różycka-Jaskólska 

Centrum Informacji Tury-

stycznej i Kulturalnej 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 76 76 925 

e-mail: it@jeleniagora.pl 

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:it@jeleniagora.pl
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6. Książka to twój przyjaciel 
Książka, jej budowa. Zaznajomienie z zasadami 

dbania o książki. Zapoznanie z „prośbami książki”. 

Oglądanie różnych wydawnictw książkowych. 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977  

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

7. Jestem czytelnikiem! 

Prezentacja biblioteki. Funkcjonowanie i przed-
stawienie księgozbioru. O czym można poczytać 
w bibliotece – oglądanie różnych wydawnictw 
książkowych. 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977  

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
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Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

Dorota Nawrocka 

Filia nr 5 

ul. Cieplicka 172 

tel. 75 75 54 614 

e-mail: filia5@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

8. Książka i jej twórcy 
Budowa książki i omówienie kolejnych etapów  

jej powstania. Oglądanie różnych wydawnictw 

książkowych. 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977 

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia5@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia5@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
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9. Jak powstała książka? 
Historia powstania książki(wynalezienie papieru, 

różne materiały i formy książki). Samodzielne 

wykonanie książki. Ruchome ilustracje. 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977 

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665  

e-mail: filia6@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

10. Warsztaty czytelnicze 
Głośne czytanie książek. Wykonywanie prac pla-

stycznych w nawiązaniu do przeczytanych tek-

stów. Wspólne omawianie poznanej treści. 

Elżbieta Leśniak 

lub  

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 3 

ul. Różyckiego 4 

tel. 75 76 74 977  

e-mail: filia3@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

Barbara Ziemlanowska  

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 3 i 6 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 21 665 

e-miał: filia6@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
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11. Pierwsze spotkanie w bibliotece 
Prezentacja biblioteki i księgozbioru dla dzieci. 

Zasady korzystania z biblioteki. Wspólne przeglą-

danie najciekawszych książek dla małych dzieci. 

Grażyna Bahrij 

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 4 Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 51 108 

e-mail: filia4@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 12. Czytanie na Dywanie 

Głośne czytanie dzieciom (fragmentów książek i 

wierszy na wybrany temat lub cykliczne czytanie 

uzgodnionej z nauczycielem książki). Lektorem 

bywa bibliotekarz lub zaproszony aktor 

Regina Firszt 

lub 

pozostali pracownicy Filii nr 4 

13. Nasze codzienne historie 

Cykl comiesięcznych spotkań, kształtujących wła-

ściwe nawyki i zachowania akceptowane społecz-

nie. Rozwijanie emocjonalności dzieci, kształto-

wanie postawy asertywnej, komunikacji werbal-

nej, kompetencji językowych. Forma zajęć: czyta-

nie, zabawy, gry, pogadanki, warsztaty plastycz-

ne. 

Wrzesień – „Szanuj zwierza swego jak kogoś 

ważnego” – czyli czego dzieci mogą się nauczyć 

od zwierząt 

Październik – „Dziel się z nami uczuciami” – czyli 

nie dam sobie dokuczać 

Listopad – „Myli się, kto sądzi, ze nie błądzi” – 

chwalipięta, samochwała 

Grudzień – „Kto przez cały rok pracuje, ten…” – 

opowieść o lenistwie 

Ewa Podgórna 

Filia nr 8 

ul. Sygietyńskiego 7 

tel. 75 76 72 448 

e-mail: filia8@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia8@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia8@biblioteka.jelenia-gora.pl
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Styczeń – „Ten jest taki a ten siaki” – domowe 

potwory są wśród nas 

Luty – „Zły dzień” - instrukcja obsługi złości 

Marzec – „Jem smaczniutko i ładniutko” – dzieci, 

które jedzą śmieci 

Kwiecień – „Dobre obyczaje z przyrodą” – ach, 

jaki śliczny pejzaż okoliczny 

Maj – „Kulturalne mniam mniam” – z książkami 

za pan brat 

Maj – „Bon ton i przyjazna dłoń” – kultura na co 

dzień przenigdy nie bodzie 

Czerwiec  – „ To i owo na wesoło” – gramy i ru-

szamy się! 

14. Zabawa bajką 

Wykorzystanie kart obrazkowych, wykonanie 

zakładki do książki lub ilustracji do wysłuchanego 

tekstu, zajęcia plastyczne powiązane z treścią. 
Elżbieta Haustow 

Filia nr 7 

ul. Noskowskiego 6/261 

tel. 75 75 31 928 

e-mail: filia7@ 

biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

Opracowała:  

Danuta Pieczuro 

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa 

tel. 75 75-335-35 

e-mail: bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:filia7@biblioteka.jelenia-gora.pl
mailto:filia7@biblioteka.jelenia-gora.pl

