
LP 
 

TEMATYKA TREŚCI OSOBA 
PROWADZĄCA 

MIEJSCE I KONTAKT GRUPA 
WIEKOWA 

1. Na tropie książki 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. 
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2. Książka to twój przyjaciel 
 

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. 
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3 Terapia bajką 
 

Czytanie dzieciom fragmentów bajek  
o charakterze biblioterapeutycznym. 
Poznanie postaw bohaterów literackich, 
ocena ich postępowania, rozróżnianie 
zachowań pozytywnych i negatywnych, 
akceptacja samego siebie i  innych. 

Barbara Wędzyńska 
 
 
 
 
 
Ewa Podgórna 
 

Filia nr 3 
ul. L. Różyckiego 4 
tel. 75 76 749 77 
zabobrze@biblioteka.jelenia-gora.pl 
 
 
Filia nr 8  
ul. Sygietyńskiego 7 
Tel. 75 76 724 48 
zabobrze@biblioteka.jelenia-gora.pl 
 

4-10 lat 

4 Komiks jako inna forma 
książki 
 

Komiks jako połączenie wielu odmiennych 
gatunków literackich i artystycznych wizji  
w formie książki.  
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5. Co się plecie w bibliotece 
 

Spotkania  utrwalające  wiedzę na temat 
poszczególnych wydarzeń  w ciągu roku, 
kształtujących prawidłowe postawy  
i zachowania z wykorzystaniem elementów 
pedagogiki zabawy i biblioterapii, 
rozwijających kreatywność plastyczną  
i kształtujących nawyk czytania. 

• wrzesień 
„Czarodziejski świat wierszy na rozmaite 
okazje i bez okazji”. Nabywanie 
wrażliwości emocjonalnej poprzez otwarcie 
się na świat wartości zawartych w poezji. 
„Kiedy z drzew spadają liście, idzie jesień 
oczywiście” .  Redagowanie opisu 
jesiennego lasu na podstawie własnych 
obserwacji przyrody. 
 

• październik 
„Magiczny świat uczuć i emocji”. 
Rozpoznawanie oraz zrozumienie własnych 
stanów emocjonalnych oraz  uczuć innych 
osób. 
„A jak będziemy dorośli…”. Zapoznanie ze 
specyfiką określonych profesji oraz 
zawodów przyszłości. Pobudzenie do 
refleksji nad własną przyszłością 
zawodową. 
 

• listopad 
„Spotkanie z jeżykiem – Dzień Jeża”. 
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 
uwrażliwianie na krzywdę zwierząt  
i możliwość niesienia im pomocy. 
„O liściu Jasiu”.  Przedstawienie ścisłego 
związku życia człowieka z przemiennością 
pór roku. 
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• grudzień 
„Magiczna aura Świąt”. Poznawanie 
tradycji i obrzędów związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia upływających w 
atmosferze miłości, przyjaźni  i wspomnień. 
„Mikołajkowe kalambury”.  Kreatywne 
sposoby na zabawę. 
  

• styczeń 
„O dwunastu miesiącach”. Zmiany w 
przyrodzie w kolejnych porach roku, 
zależność zjawisk przyrody i pogody od pór 
roku. 
„Zimowe opowieści”.  Przedstawienie 
zjawisk atmosferycznych,  zabaw oraz 
zwyczajów charakterystycznych dla tej pory 
roku. 
 

• luty 
„Wszystko o przyjaźni”. Zapoznanie  
z terminami przyjaźń, przyjaciel, poznanie 
cech prawdziwego przyjaciela, pogłębianie 
wiedzy na temat przyjaźni. 
„W świecie puszystych czworonogów”. 
Światowy Dzień Kota czyli rozwijanie 
empatii, uwrażliwienie na potrzeby 
zwierząt. 
 

• marzec 
„Przyroda w wiosennej szacie”.  Zmiany 
zachodzące w przyrodzie w związku ze 
zmianą pory roku. 
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych 
oraz pozytywnego stosunku do przyrody.  
„Wędrówki kropli wody”.  Poznanie obiegu 
wody w przyrodzie. Uświadomienie 



znaczenia wody w przyrodzie oraz 
konieczności jej oszczędzania. 
 

• kwiecień 
„Pisanki malowanki”.  Utrwalenie wiedzy 
na temat zwyczajów i obrzędów ludowych 
charakterystycznych dla Świąt 
Wielkanocnych. 
„Oj, zieleni się zieleni młoda trawka tuż 
przy ziemiˮ. Rozwijanie spostrzegawczości, 
rozbudzenie wrażliwości na piękno 
otaczającej przyrody oraz dbałość  
o czystość środowiska. 
 

• maj 
„Maj – spotkajmy się w biblioteceˮ.  
Spotkania z książką związane z Tygodniem 
Bibliotek połączone z zabawami ruchowymi 
oraz plastycznymi. 
„Gdzie się chowają uczucia?”.  Nabywanie 
umiejętności nazywania swoich uczuć, 
zmniejszenia strachu przed ich 
odrzuceniem.  
 

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



6. Umysł jako pryzmat 
wiedzy 

Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę  
i dobrowolne uczestnictwo  
z wykorzystaniem technik oraz metod 
pedagogiki zabawy i biblioterapii w celu 
pobudzenia kreatywności, aktywności, 
asertywności oraz samorealizacji.  

• wrzesień 
„Pora do przedszkola” . Zasady, emocje, 
jak się zachować i przetrwać pierwsze dni   
w przedszkolu lub w szkole. Wskazanie 
zachowań, dzięki którym można zyskać 
sympatię i uznanie innych lub osiągnąć 
efekt wprost  przeciwny. 
 

• październik 
„Bierz sprawy i mydło w swoje ręce, bo…” 
Zwrócenie uwagi jak ważna jest  higiena, 
schludność, estetyka oraz dbanie o swój 
dom i otoczenie zwłaszcza w dobie 
koronawirusa. 
 

• listopad 
„Potworne potwory”. Jak radzić sobie 
z lękiem i strachem w trudnych sytuacjach. 
 

• grudzień 
„Dzieląc się z innymi, odnajdujesz 
szczęście”. Zagadnienie  empatii, wizja 
życzliwości i bezpieczeństwa. 
 

• styczeń 
„Figle, psoty i chichoty”.  Rola śmiechu  
w zwalczaniu problemów i absurdów dnia 
codziennego. 
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• luty 
„Nie musisz być idealny”.  Indywidualne 
predyspozycje i talenty jako sposób na 
odkrywanie świata. 
 

• marzec 
„Odwaga musi być kobietą”.  Portrety 
znanych kobiet, które odegrały ważną rolę 
w społeczeństwie. Podstawy zachowań 
asertywnych, dające prawo do wyrażania 
swoich emocji, opinii, negacji.  
 

• kwiecień 
„Nasza ziemia, nasz dom”.  Edukacja 
ekologiczna czyli jak nasze zachowanie ma 
wpływ na środowisko. 
 

• maj 
„Mam dość! Chcę być szczęśliwy”.  
Jak umiejętnie zapanować i wyrażać złość, 
tak by nie krzywdzić innych. 
Gry i zabawy wyciszające. 
 

• czerwiec 
„Jak gadać, żeby się dogadać”.  Sztuka 
kompromisu, zasady budowania dialogu  
i dobrych relacji. 


