
             

DZIECIĘCA AKADEMIA CZYTANIA BAJEK  

VII edycja   

Biblioteka skarbnicą wiedzy – książki znane i nieznane  

  

       Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza 

grupy przedszkolne i szkolne  do udziału w kolejnej edycji bezpłatnych zajęć edukacyjnych.    

       VII edycja poświęcona będzie promocji książki i biblioteki oraz 

upowszechnianiu czytelnictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecznych 

narzędzi wspierających wychowawczą rolę placówek oświatowych. Zależy nam także 

na podkreślaniu istotnej roli pracy w grupie, która może być skuteczną metodą 

kształtującą nowe umiejętności i właściwe postawy u dzieci.         
Celem zajęć jest promowanie wśród dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas 

szkół podstawowych książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania 

książek i integracja dzieci. Ponadto chcemy wspierać rozwój dziecka poprzez głośne czytanie 

oraz promowanie wartości książki jako niezbędnego elementu dla prawidłowego rozwoju 

najmłodszych. Wychowawcza rola takich działań jest szeroko znana i z pewnością pomoże 

wzmocnić pracę szkół i placówek edukacyjnych w tym zakresie.   

       Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu bajek, opowiadań, utworów poetyckich związanych 

z tematem zajęć. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką wprowadzającą do tematu, 

zabawnymi i ciekawymi anegdotami związanymi z tematem, oraz krzyżówkami, rebusami, 

zagadkami związanymi z tematem spotkania. Każde zajęcia zakończą są wykonaniem prac 

plastycznych czy ilustracji do prezentowanych książek.   

Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  

im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/2018.   



  

Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM  

Celem zajęć jest:   

• popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,  

• wsparcie szkół i placówek edukacyjnych w zakresie realizacji funkcji wychowawczej,  

• integracja dzieci i doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole,  

• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z różnych placówek,  

• rozwijanie w uczestnikach zainteresowania literaturą,  

• przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika,  

• wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,  

• promowanie i upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego,  

• kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci.  

Program każdego spotkania przewiduje:  

• pogadankę wprowadzającą w temat zajęć,  

• prezentację wybranego tekstu literackiego,  

• rozmowę kierowaną sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą 

im możliwość wyrażenia swoich emocji,  

• zajęcia indywidualne lub grupowe – np. wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie 

związanej z prezentowanym tematem, tekstem, karty pracy, karty okolicznościowe, 

zakładki, krzyżówki, rebusy, zagadki.  

Proponowane tematy najbliższych zajęć:  

Wrzesień 2017 -  „Akademia pan Kleksa” - Jan Brzechwa i inne utwory  

Październik 2017 – „Pięciopsiaczki” - Wanda Chotomska i jej twórczość  

Listopad 2017 – „Miś Uszatek” Czesława Janczarskiego i inne utwory o misiach  

Grudzień 2017 – Świąteczne  spotkanie z „Dziadkiem do orzechów”  



Styczeń 2018 – „Królowa śniegu” H. Ch. Andersen i zima w literaturze  

Luty 2018  - „Alicja w krainie czarów”  Lewis Caroll   

Marzec 2018 – „Wiosna w dolinie Muminków” i inne utwory o tematyce wiosennej  

Kwiecień 2018 – Znane i nieznane legendy i podania o Bydgoszczy   

Maj 2018 – „Koziołek Matołek” i inni bohaterowie Kornela Makuszyńskiego  

Czerwiec 2018 – „Mali agenci” – Agnieszka Stelmaszyk i jej twórczość  

Ze względu na warunki lokalowe PBW  grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może 

liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają do 90 minut.  

Zgłoszenia przyjmuje :  

Grażyna Ruta-Balińska  

Tel. 52 340 01 40 lub e-mail : gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl  

  

  

  
  


