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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 

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 

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”. 

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 

Uczuciowe podróże po literaturze  

ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE 

DLA 6-LATKÓW 

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
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TEMATYKA 

Bajkowe poranki. 

TREŚCI 

Czytanie dzieciom fragmentów bajek, wierszy na wybrane tematy. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Justyna Wyrobek lub pozostali pracownicy Filii nr 3. 

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 

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

i czytelni Poznanie podstawowych elementów budowy książki, zapoznanie z historią książki 

od początku do współczesności. 

OSOBA PROWADZĄCA 

Barbara Wędzyńska lub pozostali pracownicy Filii nr 3. 

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 
„Proszę, dziękuję, przepraszam  –  trzy słówka ułatwiające drogę do przyjaźni”.  Zajęcia z savoir vivre, świadomość 
własnej kultury osobistej, używanie zwrotów grzecznościowych, prawidłowych postaw w przedszkolu lub szkole 
i najbliższym otoczeniu. 
„Kiedy z drzew spadają złote liście, idzie jesień oczywiścieˮ. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni, 
z popularnymi gatunkami drzew, owoców i warzyw. 

 październik 
„Jesienne barwy lasu”. Indywidualne redagowanie opisu jesiennego lasu na podstawie własnych obserwacji. 
Uświadomienie zagrożeń dla świata przyrody, wynikających z działalności człowieka, 
kształtowanie przekonania, że ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego człowieka. 
„Nie dam! To mojeˮ. Kształtowanie postawy każdego dziecka do zabawy i dzielenia się zabawkami. 
Uświadomienie, że wspólna zabawa i dzielenie się są nierozłączne. 

 listopad 
„Każdy lęk nie jedno ma imięˮ. Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Zachęcanie do pokonywania 
trudności i kontrolowania przeżywanych emocji. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami 
oraz doskonalenie zdolności rozpoznawania i okazywania swoich uczuć.   
„Małe kłamstwo - duży problem – czy warto kłamać w dobrej wierze?ˮ. Kształtowanie właściwej postawy 
społecznej, budowanie poczucia własnej wartości oraz umiejętności przyznania się do winy. 

 grudzień 
„Kiedy Święty Mikołaj spadł z niebaˮ.  Kształtowanie umiejętności obdarowywania innych dobrymi uczynkami. 
Zapoznanie z legendą Św. Mikołaja. 
„Przed zapaleniem choinki ˮ. Poznawanie tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Wywołanie radości ze zbliżających się świąt i wspólnej zabawy. 

 styczeń 
„W moim sercu mieszka wiele uczuć! – radość, smutek, odwaga, gniewˮ. Rozpoznawanie uczuć i przezwyciężanie 

własnych słabości. Wyrażanie emocji.  

„Kultura obowiązuje wszystkichˮ. Przypomnienie podstawowych zasad savoir-vivre” w różnych sytuacjach, 

uświadomianie celowości stosowania właściwych zachowań między ludźmi.  
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 luty 
„Walentynki – mam serduszko, wielkie serceˮ. Zwyczaje walentynkowe. Okazywanie pozytywnych uczuć, 
umacnianie przyjaźni i i życzliwości dla rówieśników. 
„Co z Ciebie wyrośnieˮ. Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, rozwijanie ciekawości i pogłębianie wiedzy 
na temat specyfiki wykonywanych zawodów. 

 marzec 
„Marcowy przekładaniec – powitanie wiosnyˮ. Zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku. 
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz pozytywnego stosunku do przyrody. 
„Słodka woda w źródleˮ. Uświadamianie znaczenia wody w życiu codziennym, ukazanie problemów z dostępem 
do wody pitnej w niektórych krajach świata oraz motywowanie do jej oszczędzania. 

 kwiecień 
„Oj, zieleni się zieleni młoda trawka tuż przy ziemiˮ.  Rozwijanie spostrzegawczości, rozbudzenie wrażliwości na 
piękno otaczającej przyrody oraz dbałość o czystość środowiska. 
„Nastał czas świąteczny -  pisanki, pisanki z tęczy malowankiˮ. Utrwalanie wiedzy na temat zwyczajów i obrzędów 
ludowych charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych. 

 maj 
„Majowe spotkania w Biblioteceˮ. Spotkania z książką związane z Tygodniem Bibliotek połączone z zabawami 
ruchowymi oraz plastycznymi. 
„Trochę  o tolerancji – inny to nie znaczy gorszy!ˮ. Kształtowanie postaw akceptacji, poszanowania i tolerancji 
wobec innych osób. Skutki prześladowania i wyszydzania innych. 

 czerwiec 
„Przyjaciel ze schroniskaˮ. Rola schronisk dla zwierząt. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec zwierząt, 
uwrażliwienie na  ich los i zaspokajanie ich potrzeb bytowych. 
„Witamy lato – wakacyjne podróże”  Zasady i modele bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, nauka 
przyjemnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. 
 

OSOBA PROWADZĄCA 

Barbara Wędzyńska lub pozostali pracownicy Filii nr 3. 

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 

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


Oferta edukacyjna Książnicy Karkonoskiej 2019/2020 
Przedszkola 

 14  
 

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 

Wiedza się opłaca bo nas uczy i wzbogaca. 

TREŚCI 

Cykl comiesięcznych spotkań, odwołujących się do życia codziennego i sytuacji bliskim dzieciom. Poprzez 

dobrowolność uczestnictwa i zabawy oraz różnorodne formy zdobywania wiedzy dzieci uczą się kreatywności, 

aktywności i samorealizacji . Zajęcia z wykorzystaniem technik i metod pedagogiki zabawy i biblioterapii 

 wrzesień  
„Kultura na co dzień przenigdy nie bodzie”. Zasady, emocje, jak się zachować i  przetrwać pierwsze 
dni w przedszkolu lub w szkole . Wskazanie zachowań, dzięki którym mogą zyskać sympatię 
i uznanie innych lub osiągnął efekt wprost przeciwny. 

 październik  
„Recepta na problemy z ... czyli ten jest taki a ten siaki”. Poznanie cech dobrego przyjaciela              
i obowiązków wobec niego. Czym jest toksyczna przyjaźń, kształtowanie umiejętności odmawiania       
i asertywności oraz radzenie sobie z presją  i agresją. Analiza motywu przyjaźni. Zaangażowanie 
w opiekę nad młodszymi dziećmi lub rodzeństwem. Skorygowanie swoich poglądów na temat 
własnych przyjaciół. Docenienie tych, których wcześniej nie dostrzegaliśmy jako przyjaciół. 

 listopad  
„Dawno, dawno temu czyli smok, za smokiem łypie okiem”. Świat  tradycji, obrzędów, rytuałów, 
magicznych  gestów i  zachowań. Znaczenie motywów mitycznych i baśniowych we współczesnym 
świecie. 

 grudzień 
„Naśnieżyło, aż miło czyli czas leci drogie dzieci”. Poznawanie tradycji i obrzędów związanych                
ze świętami Bożego Narodzenia. Wskazanie jak estetyczne, klimatyczne i ciepłe otoczenie wpływa 
pozytywnie  na emocjonalność  i więzi rodzinne. 

 styczeń 
„Różni, najróżniejsi przez co jesteśmy barwniejsi”. Spojrzenie na własną osobę z perspektywy 
innych. Dbanie o wizerunek – higiena i zdrowie. Skutki niekoleżeńskiego zachowania w stosunku 
do rówieśników – przezywanie, wyśmiewanie, ośmieszanie, szturchanie, bicie czy izolowanie 
z powodu odmienności. 
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 luty  
„O kulturze sprawy czyli mała i duża złość”. Podstawy zachowań asertywnych, dające prawo do 
wyrażania swoich emocji, opinii, zdania i negacji. Jak  umiejętnie zapanować i ją wyrażać, tak by 
nie krzywdzić nikogo. Gry i zabawy wyciszające. 

 marzec  

 „Myli się, kto sądzi , że nie błądzi”. Jak działa mózg, który tak naprawdę nigdy nie odpoczywa                     
i dowodzi całym organizmem. Gry i zabawy edukacyjne na świadomość  i koordynacje swojego 
ciała. 

 kwiecień 
„Fruwające, pęłzające i chodzące czyli szanuj zwierza swego jak kogoś  bliskiego i ważnego”. 
Budowanie wiedzy społecznej i świadomości zagrożeń jakie niesie człowiek wobec przyrody. 
Kształtowanie odpowiedzialności o środowisko przyrodnicze, faunę i florę. Stosunek do  zwierząt 
domowych i dzikich. 

 maj  
„Ciekawe gdzie jest ciekawie czyli będę kimś, ale kim? Z czego jestem dumny, co najlepiej potrafię 
, kim chcę zostać. Uczucia pełne sprzeczności, od euforii po obawy i strach przed tym co może nas 
czeka i może nas spotkać. Okazywanie emocji w sposób kontrolowany i adekwatny do sytuacji. 

 czerwiec  
„A my na to jak na lato czyli bawimy się i myślimy”. Wyrobienie zdolności  spontanicznej zabawy ,  
radości jaką niosą wakacje i odpoczynek z odruchem  wczesnego reagowania  w sytuacjach 
zagrożenia  zdrowia a nawet życia. Jak wezwać pomoc.  Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. 
 

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

