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TEMATYKA 

W krainie książek. Pierwsze spotkanie z biblioteką. 

TREŚCI 

Prezentacja biblioteki oraz jej  zbiorów. Zapoznanie z zasadami korzystania z wypożyczalni i 

czytelni. Wdrażanie do poszanowania książek i czasopism. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Danuta Pieczuro lub pozostali pracownicy BDM. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Zakładka do mojej książki.. 

TREŚCI 

Zapoznanie z „prośbami książki”. Przedstawienie zasad dbania o książki. Prezentacja zakładek 

do książek wykonanych z różnych materiałów. Samodzielne wykonanie zakładki. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Danuta Pieczuro lub pozostali pracownicy BDM. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Książka i jej twórcy. 

TREŚCI 

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 własnymi ilustracjami. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Georgia Jośko lub pozostali pracownicy BDM. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Bajką malowane,  

czyli literackie spotkania ze sztuką. 

Jak książka i sztuki plastyczne dodają dzieciom skrzydeł. 

TREŚCI 

Wybrane teksty literackie w formie krótkich bajek i opowieści są punktem wyjścia do 

rozpoczęcia dialogu o roli przekazu emocjonalnego w świecie, jego znaczeniu w życiu 

osobistym dziecka i obszarach jego oddziaływania. Poprzez działania interdyscyplinarne 

z wykorzystaniem sztuk i technik plastycznych, koncentrujemy się na "małym człowieku" 

oraz jego wewnętrznym świecie doznań i przeżyć. 

Cykl spotkań (bądź do wyboru) 

1. "Garść radości, szczypta złości" -  czyli o kolorach życia. 

2. Siła marzeń - czyli tajemnica czarodziejskiego dywanu. 

3. W stronę słońca - czyli o odkrywaniu radości życia. 

4. Kwiat paproci - czyli o poszukiwaniu szczęścia. 

5. "Podaj dalej" - czyli o umiejętności bycia życzliwym. 

6. Mężne serce - czyli jak zostać dzielnym rycerzem. 

 

OSOBA PROWADZĄCA 

Georgia Jośko  

MIEJSCE I KONTAKT 

Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa 

ul. Bankowa 27 

tel. 75 75 335 35 

bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Co się plecie w bibliotece. 

TREŚCI 

Cykl comiesięcznych spotkań utrwalających wiedzę na temat szczególnych wydarzeń w ciągu roku, 

kształtujących prawidłowe postawy i zachowania z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy i 

biblioterapii, rozwijających kreatywność plastyczną i kształtujących nawyk czytania. 

 

 wrzesień 
„Świat zawodów bez tajemnic”. Zapoznanie ze specyfiką określonych profesji oraz zawodów 
przyszłości. Pobudzenie do refleksji nad własną przyszłością zawodową. 
„Kultura osobista w życiu szkolnym i przedszkolnym”. Przypomnienie podstawowych zasad savoir-
vivre” w różnych sytuacjach, uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między 
ludźmi.            

 październik 
„Sztuka przyjaźni”. Poznanie i przypomnienie cech przyjaźni. 
„Kolorowa jesień". Zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni, jej darami oraz wartościami 
odżywczymi owoców i warzyw. 

 listopad 
„Marzy mi się ...?" Podróż w głąb  siebie, a potem w świat  w poszukiwaniu wiedzy i możliwości. 
„Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze”. Podtrzymanie tradycji obchodzenia 
andrzejek. Zwrócenie uwagi na traktowanie wróżb jako dobrej zabawy. 

 grudzień 
„Z czego cieszyłby się Święty Mikołaj?” Kształtowanie umiejętności obdarowywania innych dobrymi 
uczynkami . Wdrażanie do czerpania przykładu od ludzi będących pozytywnymi autorytetami. 
„Wigilia Bożego Narodzenia – siła tradycji”. Poznawanie tradycji i obrzędów związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia. Zrozumienie i kultywowanie zwyczajów świątecznych. 

 styczeń 
„Lubię Panią Zimę”. Określanie cech i zjawisk atmosferycznych zimowej pogody, obserwacja zmian 
zachodzących w przyrodzie. 
"Wielkie świętowanie dla babci i dziadka szykowanie”. Sprawianie radości bliskim własnoręcznie 

wykonanymi upominkami. Kształtowanie postawy szacunku wobec najbliższych - rymowanki o babci i 

dziadku.  
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 luty 
„Walentynkowe zwrotki" . Kultywowanie tradycji walentynkowej. Zachęcenie do okazywania uczuć 
innym osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom oraz bliskim). 
„Dbam o czystość”. Poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat higieny. 

 marzec 
„W poszukiwaniu wody – kropelka do kropelki". Uświadomienie istoty wody w życiu każdego 
organizmu oraz potrzeby racjonalnego jej wykorzystywania. (Światowy Dzień Wody 22 marzec 2018). 
„Kiedy wiosna rządzi światem, ziemia się pokrywa kwiatem”. Rozwijanie spostrzegawczości ,  
rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas  przyrody, dbałość o czystość otaczającego nas 
środowiska.         

 kwiecień 
„Na tropie książki". Poznanie podstawowych elementów budowy książki, zapoznanie z historią książki 
od początku do współczesności. 
„Bez złości mamy więcej radości”. Zwrócenie uwagi na różne przejawy złości i agresji oraz na 
możliwości i sposoby radzenia sobie z nią. 

 maj 
„Tajemniczy świat książek". Tydzień Bibliotek. Poznawanie biblioteki i kształtowanie nawyku czytania. 
„Dzień Matki – jaka jest moja mama?”. Poznanie i kultywowanie zwyczajów związanych z Dniem 
Matki – kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy. 

 czerwiec 
„Spotkanie z bajką terapeutyczną”. Akceptacja innych, poznanie postaw bohaterów literackich, ocena 
ich postępowania, rozróżnianie zachowań pozytywnych i negatywnych. 
„Poznajemy i wyrażamy uczucia”. Rozpoznawanie uczuć i przezwyciężanie własnych słabości. 
Wyrażanie emocji. 

 
OSOBA PROWADZĄCA 

Barbara Wędzyńska 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 3 

ul. L. Różyckiego 4 

tel. 75 76 749 77 

filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:filia3@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Cztery pory roku. 

TREŚCI 

Cykl spotkań pogłębiających  wiedzę na temat zmieniającej się flory i fauny, utrwalających 

cechy charakterystyczne danej pory roku,  rozwijających twórczą inwencję plastyczną, 

poprzez zastosowanie techniki collage (kolażu), komponowania obrazów z wykorzystaniem 

materiału przyrodniczego. 

 "Barwy jesieni" 

 "Górskie krajobrazy" 

 "Zielono mi " 

 "Kolorowy ogród" 

 

OSOBA PROWADZĄCA 

Barbara Ziemlanowska 

 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 216 65 

filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl 
 

 

 

mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Spacer po Maciejowej. 

TREŚCI 

Przybliżenie historii powstania dzielnicy i biblioteki, prezentacja dzielnicy w Jeleniogórskiej 

Bibliotece  Cyfrowej i  na stronie: http://maciejowa.jelenia-gora.pl 

OSOBA PROWADZĄCA 

Barbara Ziemlanowska. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 6 

ul. Wrocławska 71 

tel. 75 75 216 65 

filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:filia6@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Magia klikania. 

TREŚCI 

Zapoznanie dzieci  z działaniem komputera, po co komputer w bibliotece? 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Czytanie na dywanie. 

TREŚCI 

Wspólne czytanie dzieciom fragmentów bajek, wierszy na wybrane tematy. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Baśniowe wędrówki przez 4 pory roku. 

TREŚCI 

Dzieci poznają prawa rządzące przyrodą, zależności między jej mieszkańcami oraz zwiastuny 

zmieniających się pór roku. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Książka-mój przyjaciel. 

TREŚCI 

Zapoznanie dzieci z książką, omówienie jej historii, uwrażliwienie na dbałość o książki. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Poznajemy różne wydawnictwa książkowe. 

TREŚCI 

Dzieci poznają jak książka zmieniała się na przestrzeni wieków. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Poznaj bibliotekę. 

TREŚCI 

Funkcjonowanie biblioteki, zapoznanie z księgozbiorem. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Spotkanie świąteczne. 

TREŚCI 

Wspólne ubieranie choinki, czytanie fragmentów świątecznych bajek i wierszy. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Dzień Misia. 

TREŚCI 

Czytanie dzieciom fragmentów bajek o misiach. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

 

 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Baśniowy świat. 

TREŚCI 

Zapoznanie dzieci z najpiękniejszymi baśniami oraz z ich bohaterami. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Grażyna Bahrij. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 4 

pl. Piastowski 32 

tel. 75 75 511 08 

filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl 

  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Czytanie na dywanie. 

TREŚCI 

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tematy zajęć ustalane na bieżąco z wychowawcami. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Dorota Nawrocka. 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 5 

ul. Cieplicka 172 

tel. 75 75 546 14 

filia5@biblioteka.jelenia-gora.pl  

mailto:filia4@biblioteka.jelenia-gora.pl
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TEMATYKA 

Bądźmy klimatyczni – uśmiech jak słońce. 

TREŚCI 

 wrzesień  
„Z czego jestem ostatnio dumny?”. Strategie i techniki asertywnego zachowania w nowym 
środowisku szkolnym i przedszkolnym. Obrona przed  prześladowcami. Humor i ośmieszenie 
dręczycieli jako pierwszy krok w walce z obojętnością i biernością wobec przemocy. 

 październik  
„Moi przyjaciele”. Motyw dobrej i toksycznej przyjaźni. Pozytywny autorytet w grupie. 
Prezentacja zainteresowań, zdolności, form spędzania wolnego czasu. Lęk przed brakiem 
akceptacji i sprostaniem wymaganiom otoczenia. 

 listopad  
„Katarzynki i Andrzejki – wspólne wróżbowanie”. Tradycja rytuałów i obrzędów w Polsce. 
Czarodziejski świat zabaw i wróżb z przymrużeniem oka. 

 grudzień 
„Każdy może być świętym Mikołajem”. Szacunek do tradycji i innego człowieka 

 styczeń 
Karnawał – dobry pretekst do MODY, URODY, HIGIENY”. Historia ubiorów. Wpływ na rozwój 
mody techniki i  przemysłu. 
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 luty  
„Zeus i spółka”. Świat mitologii, kolebki kultury starożytnej. Kompendium wiedzy w odniesieniu 
do postaciami mitologicznymi, które w obecnie są bohaterami gier, filmów. 

 marzec  
„Włącz hamulec. ADHD”. Zaburzenia uwagi, nadpobudliwość jako zaleta a nawet atut. 
Wykorzystywanie innych zdolności  ułatwiających odniesienie sukcesu w szkole i poza nią. 

 kwiecień  
„Ile prawdy w powiedzonkach o zwierzątkach”. Zabawne opowieści o świecie zwierząt, 
skłaniające do przemyśleń na temat tolerancji, miłości, zrozumienia i łamania stereotypów. 
Poszanowania, empatia i odpowiedzialność za istoty żywe. 

 maj  
„Zmyślacz – bajka terapeutyczna”. Tydzień Bibliotek. Bajka terapeutyczna, inna forma 
rozróżniania zachowań pozytywnych 
 i negatywnych. 

 czerwiec  
„Terapia w piaskownicy”.Wykorzystanie technik terapeutycznych (artterapia) jako formy 
relaksacyjnej. 
 

OSOBA PROWADZĄCA 

Ewa Podgórna 

MIEJSCE I KONTAKT 

Filia nr 8 

ul. T. Sygietyńskiego 7 

tel. 75 76 724 48 

filia8@biblioteka.jelenia-gora.pl 

mailto:filia8@biblioteka.jelenia-gora.pl

