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Rokiem Marii
Grzegorzewskiej - polskiej

pedagog i psycholog
specjalizującej się w

pedagogice specjalnej,
działaczce społecznej

Rok 2022

Rokiem 
Marii Konopnickiej - 

jednej z najwybitniejszych
pisarek w historii
literatury polskiej

"Patataj, patataj,
Pojedziemy w cudny kraj!
                  Tam gdzie Wisła modra płynie,
                  Szumią zboża na równinie.
Pojedziemy, patataj...
A jak zowie się ten kraj?"
                               - Maria Konopnicka



Na ferie zimowe 2022
biblioteka szkolna SP1 

proponuje 
akcję czytelniczą



11 stycznia 2022 r. klasa 2b, jako PIERWSZA uczestniczyła 
w lekcji bibliotecznej, w trakcie której pani Kasia

zaprezentowała NOWOŚCI WYDAWNICZE zakupione 
w ramach programu NPRCz. Dzieci z entuzjazmem

wypożyczyły nowe książki na ferie zimowe :)



Uroczyste pasowanie uczniów klasy 1c na czytelników 
szkolnej biblioteki W dniu 13 stycznia pani Kasia

pasowała na czytelników uczniów
klasy 1c. 

W ramach ogólnopolskiej kampanii
"Mała książka-wielki człowiek",

dzieci otrzymały wyprawkę
czytelniczą finansowaną przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.



 W dniu 4 lutego gośćmi biblioteki szkolnej była klasa 3c wraz ze swoją
wychowawczynią - panią Jolantą Sztejną. Dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej

pt. "Biblioteka moim miejscem.", poprowadzonej przez panią Kasię. Uczniowie,
m.in. wypożyczyli książki oraz błyskawicznie rozwiązali rebusy związane z

biblioteką szkolną.



W dniu 8 lutego biblioteka szkolna gościła klasę 1a wraz ze swoją
wychowawczynią - panią Sylwią Grabowicz. Dzieci uczestniczyły w lekcji

bibliotecznej pt. "Napisz walentynkę dla biblioteki". 



Akcja biblioteczna "Napisz
walentynkę dla biblioteki". Akcja

polegała na przygotowaniu
walentynki-serduszka i

dokończeniu na nim zdania
"Kocham bibliotekę, bo...". 

Z walentynek powstała piękna
wystawa :) Akcja miała na celu

uzmysłowienie uczniom, jak
ważna jest dla nich biblioteka,

ale też była swego rodzaju
ankietą na temat pracy

biblioteki i tego, co jest ważne
dla czytelników. Dziękujemy
pani Beacie Grodowskiej ze

świetlicy szkolnej za pomoc w
realizacji walentynkowej akcji.

 



W ramach współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Marii Grzegorzewskiej 
w Zielonej Górze, pani Renata Zubowicz poprowadziła dla uczniów z klas 1b, 1c, 1d, 2d, 3a, 3b,

3c i 3d cykl lekcji bibliotecznych pt. "Jak powstaje książka". Uczniowie uczestniczyli w
zajęciach razem ze swoimi wychowawczyniami, przy okazji zwiedzając siedzibę biblioteki. 

Klasa 3a z wychowawczynią panią Małgorzatą
Antkiewicz  23.02.2022 r.



Klasa 2d wybrała się do PBW z
wychowawczynią panią Iwoną Panek -

21.02.2022 r.



25.02.2022 r. Klasa 1d
wybrała się do PBW z

wychowawczynią panią
Renatą Trzaskowską...

... a klasa  3b 
z panią Urszulą

Barczyszyn



W dniu 1 marca bibliotekę szkolną odwiedziła klasa 7f z wychowawczynią
panią Anną Anders-Markowską. Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej

pt. Pojedynek książek, w trakcie której uzupełnili drzewko turniejowe i
wypożyczyli ciekawe pozycje książkowe. 



Uczniowie z klasy 4a i 4b
uczestniczyli, a właściwie

aktywnie współprowadzili  
lekcję biblioteczną, którą
przygotowała pani Kasia.
Temat zajęć: "Książka w

życiu człowieka".

3 marca 2022 r.

7 marca 2022 r.



W dniu 7 marca naszą bibliotekę odwiedziły dzieci ze świetlicy szkolnej. 
Panie Kasia z biblioteki i Beata ze świetlicy wspólnie poprowadziły lekcję pt.

"Czytanie z Hałabałą: wiosenne wierszyki." Dzieci rozmawiały o zbliżającej się
wiośnie i jej oznakach, jak również recytowały wybrane wiosenne wiersze.


