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Biblioteka Dziecięco-Młodzieżowa 

realizuje w tym roku zadanie „Rosnę z książką za pan brat” 

w ramach którego oferuje zajęcia ABC młodego czytelnika 

 

Zadanie „Rosnę z książką za pan brat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowane ze 

środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji 

Kultury oraz ze środków finansowych Urzędu Miasta Jeleniej Góry. 
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ABC młodego czytelnika 

TEMATYKA 

Dzień dobry biblioteko! – poznajemy naszą bibliotekę. 

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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ABC młodego czytelnika 

TEMATYKA 

Książka – a co to takiego? – czyli jak powstają książki. 

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 

Danuta Pieczuro. 

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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ABC młodego czytelnika 

TEMATYKA 

Szanujemy książki – wykonujemy szykowne zakładki. 

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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ABC młodego czytelnika 

TEMATYKA 

Zabawy z bajką – Kamishibai – tworzymy mały teatr ilustracji. 

TREŚCI 

Prezentacja papierowego teatrzyku Kamishibai wraz z wybranym „spektaklem”. 

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 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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ABC młodego czytelnika 

TEMATYKA 

Uczuciowe podróże po literaturze 

dla 6-latków i uczniów SP klasy I-II 

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. Uczuciowy zawrót głowy – o kolorach życia 

2. Czarodziejska różdżka – młodzi odkrywcy wyobraźni 

3. Do słońca leć! – po radosnej stronie życia 

4. Piórko na dłoni – szczęśliwa wyprawa po skarb 

5. Czarowny ogród wróżek – w krainie życzliwości 

6. Pogromcy smoków – rycerska podróż w głąb siebie 

 

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


Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2018/2019 
Przedszkola 

 8  
 

TEMATYKA 

Bajkowe poranki. 

TREŚCI 

Czytanie dzieciom fragmentów bajek, wierszy na wybrane tematy. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Justyna Wyrobek 

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 

Na tropie książki. 

TREŚCI 

Czytanie dzieciom fragmentów bajek, wierszy na wybrane tematy. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Barbara Wędzyńska, Elżbieta Haustow 

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 

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 
„Skarb przyjaźni”. Uświadomienie potrzeby przyjaźni , kształtowanie umiejętności odnajdywania i 
nazywania cech prawdziwej przyjaźni. 
„Kultura osobista w życiu szkolnym i przedszkolnym”. Przypomnienie podstawowych zasad savoir-
vivre” w różnych sytuacjach, uświadomienie celowości stosowania właściwych zachowań między 
ludźmi.            

 październik 
„Nasi milusińscy – zwierzęta”. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt  i uwrażliwienie na  
ich los. 
„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 
„Drogi Mikołaju...” Kształtowanie umiejętności obdarowywania innych dobrymi uczynkami . 
Wdrażanie do czerpania przykładu od ludzi będących pozytywnymi autorytetami. 
„Magia świąt”. Poznawanie tradycji i obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 
Zrozumienie i kultywowanie zwyczajów świątecznych. 

 styczeń 
„Królestwo Pani Zimy”. 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.  



Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2018/2019 
Przedszkola 

 11  
 

 luty 
„Walentynkowe zwrotki" . Kultywowanie tradycji walentynkowej. Zachęcenie do okazywania uczuć 
innym osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom oraz bliskim). 
„Kocie opowieści”. Dzień Kota - rozwijanie empatii,  kształtowanie prawidłowej postawy wobec 
zwierząt. 

 marzec 
„Dzień teatru - Kamishibai". Poszerzanie wiedzy na temat teatru, praca nad kulturą żywego słowa. 
„Kiedy wiosna rządzi światem, ziemia się pokrywa kwiatem”. Rozwijanie spostrzegawczości ,  
rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas  przyrody, dbałość o czystość otaczającego nas 
środowiska.         

 kwiecień 
„Słodka radość czyli Święto Czekolady". Historia powstania czekolady, kształtowanie umiejętności 
umiarkowanego spożywania słodkości a prawidłowe żywienie. 
„Czysta woda zdrowia doda”. Uświadomienie istoty wody w życiu każdego organizmu oraz potrzeby 
racjonalnego jej wykorzystywania. 

 maj 
„Z książką weselej". Tydzień Bibliotek. Poznawanie biblioteki i kształtowanie nawyku czytania. 
„Lokomotywą w świat”. Zapoznanie się z twórczością Juliana Tuwima, potrzeba czytania i korzystania 
z biblioteki. 

 czerwiec 
„Terapia bajką”. Akceptacja innych, poznanie postaw bohaterów literackich, ocena ich postępowania, 
rozróżnianie zachowań pozytywnych i negatywnych. 
„Bezpieczne wakacje”. Zasady i modele bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, nauka 
przyjemnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. 

 
OSOBA PROWADZĄCA 

Barbara Wędzyńska, Elżbieta Haustow 

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. 

cykl kwartalny 

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


Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2018/2019 
Przedszkola 

 14  
 

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


Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2018/2019 
Przedszkola 

 15  
 

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 

Zmieniam minusy na plusy. Siła pozytywnego myślenia. 

TREŚCI 

Cykl comiesięcznych spotkań  rozwijający intencję, procesy twórcze i kształtujący umiejętności dzieci w zakresie 

budowania dłuższych wypowiedzi, analizy syntezy wzrokowo – słuchowej poprzez wprowadzenie różnorodnych 

form zdobywania wiedzy i pomocy torujących drogę do godzenia sprzecznych poglądów i interesów. 

 wrzesień  
„Jestem tym co jem”. Jedzenia a otyłość, anoreksja i bulimia. Objawy zaburzeń, zwrócenie uwagi 
na problem właściwego odżywiania i stylu życia. Anegdoty skąd wywodzą się potrawy. 

 październik  
„Nie przepłacaj za kompleksy czyli zakupy i konsumpcja”. wrócenie uwagi na problem 
konsumpcji, bezmyślnego wydawania pieniędzy na zachcianki, problem  związany z  samooceną i 
poczuciem własnej wartości. Jak się kontrolować i oszczędzać. 

 listopad  
„Dążymy do celu czyli rola grupy”. Przedstawienie jak zdobyte umiejętności, sprawności w grupie 
mogą przydać się w życiu. Pokazanie technik komunikowania się i informacji zwrotnej. Pszczoły i 
mrówki jako naturalny przykład pracy zespołowej. Poznajemy świat, zwyczaje, tryb życia i 
hierarchię w ich królestwie. 

 grudzień 
„Zazdrość, złość mam ich dość!”. Podstawy zachowań asertywnych , dające prawo do wyrażania 
swoich emocji, opinii, zdania i negacji. Jak  umiejętnie zapanować i ją wyrażać, tak by nie 
krzywdzić nikogo. 

 styczeń 
Usmiech to coś co nas łączy”. Jak inteligentnie, na wesoło rozwiązywać ,rozładowywać konflikty. 
Jak bardzo potrzebny jest nam śmiech i poczucie humoru, które jest nieodłącznym elementem 
życia. 
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 luty  
„By ciało było zdrowe i zdrowy był duch czyli dbam o siebie”. Zwrócenie uwagi jak ważna jest 
higiena, estetyka i schludność. Pokazanie sztuki użytkowej (desing, moda) jako funkcjonalne 
elementy naszego codziennego życia. Pokazanie różnic kulturowych. 

 marzec  
„Nie łam się będzie dobrze!”. Przyjaźnie, relacje, toksyczne związki, manipulowanie, zły wpływ 
otoczenia. Dobre złe sekrety- uczymy się zrozumieć mechanizm przemocy, zmowy i milczenia w 
grupie. Jak takie sytuacje mogą wpłynąć na nasze dalsze relacje w życiu. 

 kwiecień  
„Znając zagrożenia umiem z nimi walczyć”. Rozpoznanie zagrożeń cywilizacyjnych (uzależnienia, 
sekty, subkultury, choroby, Internet) zdrowy rozsądek, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i 
miejscach publicznych, podwórko . Wyrobienie i nauczenie się postawy asertywnej. 

 maj  
„Bądź dumny ze mnie – humanitaryzm, wolontariat”. Pomoc ludziom starszych i  bezdomnym 
zwierzętom. Wyjaśnienie czym są kataklizmy, zmiany klimatyczne, wojny, epidemie i głód na 
świecie. 

 czerwiec  
„Poznajmy się – bawimy się i myślimy”. Forma rozrywki i relaksu, która rozwija  zmysły i intencje 
twórcze  czyli artterapia w piaskownicy. 
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