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LP TEMATYKA TREŚCI OSOBA 
PROWADZĄCA 

MIEJSCE 
I KONTAKT 

GRUPA WIEKOWA 

1 Stacja – Biblioteka! Prezentacja biblioteki oraz jej zbiorów. 
Zapoznanie z zasadami korzystania 
z wypożyczalni i czytelni. Wdrażanie do 
poszanowania książek i czasopism. Wykonanie 
zakładki do książki 

Georgia Jośko 
Anna Jaros 

Biblioteka 
Dziecięco-Młodzieżowa 

Przedszkole 

2 Zabawy z bajką  
Kamishibai – tworzymy 
mały teatr ilustracji 

Kamishibai jako alternatywny sposób 
opowiadania na przykładzie wybranej historii 

Georgia Jośko 
Anna Jaros 

Biblioteka 
Dziecięco-Młodzieżowa 

Przedszkole 

3 Książka na każdą 
porę roku  

Zajęcia edukacyjno-plastyczne związane 
z określoną porą roku (do wyboru): 

• JESIEŃ: Barwy jesieni 

• ZIMA: Zimowe opowieści 

• WIOSNA: Wiosenny zawrót głowy 

• LATO: Po łące biega lato 

Anna Jaros 
Georgia Jośko 

Biblioteka 
Dziecięco-Młodzieżowa 

Przedszkole 

4 Uczuciowe podróże  
po literaturze 
– warsztaty 
literacko-plastyczne 
 

Zajęcia z elementami arteterapii. 
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.  
 

Georgia Jośko Biblioteka 
Dziecięco-Młodzieżowa 

Przedszkole 
dla dzieci 6-letnich 

mailto:bdm@biblioteka.jelenia-gora.pl


 

  

Poprzez działania interdyscyplinarne 
z wykorzystaniem sztuk i technik plastycznych, 
koncentrujemy się na "małym człowieku" oraz 
jego wewnętrznym świecie doznań i przeżyć.  
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 

5 Czytaj obrazem  
– warsztaty  
literacko-plastyczne  
z picturebookiem 

Zajęcia literacko-plastyczne rozwijające 
wyobraźnię, które pomagają dziecku odkrywać 
swoje umiejętności artystyczne oraz 
poszukiwać nowych znaczeń otaczającej 
rzeczywistości. 
 
DO WYBORU: 

1. Obrus pełen opowieści  
– magia rodzinnych wspomnień 

2. Cztery (NIE)zwykłe miski – książkę 
można napisać o wszystkim 

3. Brzuchem do góry – spójrz na świat z 
innej perspektywy 

4. Świat kropki  
– ty też możesz być artystą!  
(DLA WSZYSTKICH GRUP 
WIEKOWYCH) 

Anna Jaros 
Georgia Jośko 

Biblioteka 
Dziecięco-Młodzieżowa 

Przedszkole 
dla dzieci 6-letnich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LP TEMATYKA TREŚCI OSOBA 
PROWADZĄCA 

MIEJSCE 
I KONTAKT 

GRUPA 
WIEKOWA 

1 Biblioteka 
ciągle w grze! 

Prezentacja zbiorów BDM oraz zapoznanie 
z układem działowym. Omówienie zasad 
korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
Zapoznanie z funkcjonowaniem osobistego 
konta czytelniczego oraz sposobem 
korzystania z niego przez Internet.  
Karty opowieści „Książki” 

Anna Jaros 
Georgia Jośko 
 

BDM Szkoła podstawowa 

2 Czytaj obrazem  
– warsztaty  
literacko-plastyczne  
z picturebookiem 

Zajęcia literacko-plastyczne rozwijające 
wyobraźnię, które pomagają dziecku 
odkrywać swoje umiejętności artystyczne 
oraz poszukiwać nowych znaczeń 
otaczającej rzeczywistości. 
 
DO WYBORU: 

5. Obrus pełen opowieści  

– magia rodzinnych wspomnień 

6. Cztery (NIE)zwykłe miski – książkę 

można napisać o wszystkim 

7. Brzuchem do góry – spójrz na świat 

z innej perspektywy 

8. Świat kropki – ty też możesz być 

artystą!  

 
 

Georgia Jośko 
Anna Jaros 

BDM Szkoła podstawowa 
dla klas I-IV 
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Zabawy z bajką  
Kamishibai – tworzymy  
mały teatr ilustracji 

Kamishibai jako alternatywny sposób 
opowiadania na przykładzie wybranej 
historii 

Georgia Jośko 
Anna Jaros 

BDM Szkoła podstawowa 
dla klas I-II 

4. Opowiem ci to tak! 
– kreatywne zabawy 
językowe 

Warsztaty literacko-plastyczne z 
uwzględnieniem wybranych gatunków 
literackich jako forma wypowiedzi poprzez 
tekst i sztukę 

7. Opowiedz mi kadrem – warsztaty 
literackie z tworzeniem komiksu 

8. Na granicy światów – literackie 
wędrówki z baśnią i legendą 

9. Rym, cym cym… czas na rym! 
– twórcze zabawy z poezją 

10. Z dziennika podróżnika  
– powrót na Wyspę Skarbów 
 

Georgjia Jośko 
Anna Jaros 

BDM Szkoła podstawowa 
dla klas I-IV 


