
Rozpoczynamy projekt
"Nasza Mała Biblioteka"

Z początkiem stycznia rozpoczęliśmy działania w projekcie "Nasza Mała Biblioteka". To 
już druga edycja międzynarodowego projektu koordynowanego przez Wydawnictwo Ezop. 
Tym razem uczestniczą w nim 4 kraje, Słowenia (pomysłodawca projektu), Estonia, Łotwa 
i Polska.
                                                                                                 Książki z projektu "Nasza Mała Biblioteka

W naszej szkole projekt realizują uczniowie I
poziomu nauczania. Są to klasy Id, II b i oddział
przedszkolny 0 a. W klasie I dzieci zapoznały się z
treścią książki "Magiczny pierścień"  Petera Svetiny ,
ze Słowenii . W klasie II czytaliśmy książkę
polskiego autora         Przemysława Wechterowicza
"Jako czy kura" , a u przedszkolaków "Ugotuj mi
bajkę" Majdy Koren, autorki ze Słowenii.   Dzieci       
z zainteresowaniem wysłuchały tekstów, bawiły się
ich humorem i przeżywały przygody bohaterów.

Po przeczytaniu opowieści dzieci zajęły się
rozwiązywaniem łamigłówek literackich z zeszytu
ćwiczeń przygotowanego do pracy z konkursowymi
książkami. Zagadki bardzo podobały się uczniom,
mieli wielką frajdę z ich rozwiązywania. 

Zajęcia w klasie I
(3 zdjęcia)



Zajęcia w klasie II (6 zdjęć)



Zajęcia w oddziale przedszkolnym
(5 zdjęć)

Uczniowie wezmą udział w konkursach plastyczno-literackich przypisanych do tekstów     
z projektu: wykonają Album Ludmiły z "Magicznego pierścienia", ugotują bajkę dla 
Serduszka z "Ugotuj mi bajkę", na podstawie opowiadania "Jajko czy kura" wymyślą 
zagadki o zwierzętach i je zilustrują, napiszą wiersz o przytulaniu do książki "Proszę mnie 
przytulić", narysują lub wykonają jedenastonożną istotę do tekstu "Niedokonane odkrycie"   
i napiszą list od rodziny Amadeusza i Ludwika, sympatycznych kotów z książki " Biały 
jak śnieg i czarny jak węgiel"

Każda klasa uczestniczy także w dużych konkursach. Dzieci z oddziału przedszkolnego 
wykonają  figurkę literackiego bohatera, sympatycznego królika Serduszko i napiszą kolejne
jego przygody z gotowaniem bajek. Uczniowie klasy I wykonają filmik na podstawie 
książki do wskazanego przez organizatora jej fragmentu. Klasa II ma za zadanie 
wykonanie makiety farmy Kurczakowskiego, bohatera książki "Jajko czy kura".

Uczniowie wezmą także udział w spotkaniach z autorami i ilustratorami książek z 
projektu. Założą własne Nasze Małe Biblioteki, które będą promować dziecięcą literaturę.


