Spotkanie czytelnicze
w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”
oraz z okazji: „ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI”

23 kwietnia obchodzimy „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”.
Święto to poświęcone jest promocji literatury i czytelnictwa oraz problematyki
związanej z ochroną praw autorskich. Dlatego, też w naszej szkole, w ramach
obchodów tego święta oraz udziału w kampanii Instytutu Książki „Mała książka
- wielki człowiek”, 22 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie biblioteczne.
Zajęcia adresowane były do uczniów klas 1u i 2a. Na wstępie uczniowie
mieli okazję odgadywać ulubione zagadki. W ten sposób uczestnicy poznali cel
spotkania. Następnie wyemitowana została prezentacja multimedialna na temat
„Światowego Dnia Książki”. Dzieci dowiedziały się, jak doszło do organizacji
święta,

jakie

już

pobito

rekordy

związane

ze

światem

literatury

i książki oraz jakie znaczenie ma czytanie. Spotkanie biblioteczne było doskonałą
okazją, by każdy opowiedział o swoich ulubionych książeczkach. Kolejne
działania polegały na ustaleniu za pomocą kolorowych plansz - jak powstaje
książka. Zaproponowano również uczniom ciekawe zabawy dydaktyczne. Za
pomocą tabliczek z wyrazami: TAK, NIE, uczniowie określali zdania prawdziwe
lub

fałszywe.

Mogli

również

pochwalić

się

wiedzą

i doskonałą pamięcią, kończąc pominięte fragmenty cytatów z różnych
wierszyków. Wszyscy chętni mieli okazję wykonać bajkowe puzzle, czy zakładki
do książek.
Spotkanie było również okazją do wręczenia uczniom klas pierwszych
„Wyprawek czytelniczych” w ramach projektu Ministerstwa Kultury,
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Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Poprzedziło to zaprezentowanie składu

wyprawki, do której wchodziła specjalnie przygotowana książka pt.: „Pierwsze
abecadło”, broszura dla rodziców oraz „Kreatywny alfabet” – plakat z literami
do wycinania. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe książki,
dyplomy oraz zostali zaproszeni na mały poczęstunek.
Mamy nadzieję, że nasze działania biblioteczne zachęcą młodych
czytelników do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność czerpania
przyjemności z lektury – tej czytanej, przy wsparciu najbliższych, jak
i tej odkrywanej

samodzielnie.

Jednym

słowem

życzymy

zaczytanych

cudownych chwil z książką.

Organizator: Jolanta Kacprzak
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GALERIA ZDJĘĆ
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Serdecznie dziękujemy !!!
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