
Jak „Kraina Dzieci” przybliża dzieciom książki 
i ich twórców

Prezentuje Justinas Vancevičius, kierownik 
programu świadomości literackiej „Kraina dzieci”

www.vaikuzeme.lt

http://www.vaikuzeme.lt/


Kim jesteśmy?
Kraina Dzieci" została założona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Wilnie w 2017 roku. 
Celem programu jest promocja kultury dziecięcej, podkreślenie jej znaczenia dla rozwoju 
osobistego         i społecznego, a także wypracowanie nowych metod i narzędzi, dzięki 
którym dzieci będą mogły doświadczać radość czytania, poznawać autorów literatury, a 
także rozwijać kreatywność, kompetencje poznawcze, kulturowe i inne. 

Kierujemy się następującymi zasadami:

Włączenie i reprezentacja

Międzynarodowość

Interdyscyplinarność

Głównymi odbiorcami są dzieci w różnych kontekstach (rodziny, instytucje edukacyjne, 
społeczności diaspory).

Środowisko literatury dziecięcej (autorzy, wydawcy, biblioteki, inicjatywy promujące 
czytelnictwo).

Partnerstwa z różnymi litewskimi i zagranicznymi edukacyjnymi i kulturalnymi 
organizacjami rządowymi i pozarządowymi.



Co robimy?

• Festiwale literackie „Wyspa Książki Dziecięcej” i „Przygoda 
trwa”.

• Program edukacji literackiej „Niezwykła lekcja z książką” (na 
żywo i zdalnie).

• Wydarzenie branżowe literatury dziecięcej „Wyspa Twórców”.

• Książki.



Biuro Odkrywcy Stworzeń
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Biuro Badacza Stworzeń



Edukacja na odległość. Czas trwania 45 min. 
Spotkanie video + zoom

Biuro Badacza Stworzeń



Literacki Escape Room

Na podstawie książki "Zaczarowana księga pana kucharza" 
autorstwa Tomasa Dirgela



Literacki Escape Room



Książki

www.knygiukai.lt – 37 książek napisanych przez 55 
litewskich autorów

www.tinybooks.eu – 18 książeczek stworzonych 
przez 36 autorów z Litwy, Łotwy i Estonii

http://www.knygiukai.lt/
http://www.tinybooks.eu/


Książeczki



Książeczki

✓ Stwórz swoją własną bibliotekę.

✓ Przedyskutuj przeczytane historie        
z nauczycielem lub bibliotekarzem.

✓ Stwórz swoją własną książkę.



Filmy w bibliotece mediów LRT

Wirtualny Tydzień Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, organizowany wspólnie z 
IBBY Litwa. Dla klas 7-12. Polecany na zajęcia z historii, języka i literatury 
litewskiej, etyki i sztuki. https://www.lrt.lt/mediateka/video/virtuali-vaiku-ir-
paaugliu-literaturos-savaite

KSIĄŻKI PRZYMUSOWO UKRYTE PRZED CZYTELNIKAMI. Justinas Žilinskas, pisarz i prawnik, oraz 
Donatas Puslys, publicysta i absolwent programu "Wybieram nauczanie", opowiedzą o zakazach 
wydawania książek, kampaniach ich palenia i ratowaniu książek.

WOLNOŚĆ SŁOWA W KSIĄŻKACH DLA NASTOLATKÓW. Pisarka, ilustratorka Kotryna Zylė i tłumaczka 
literatury, wykładowczyni Uniwersytetu Wileńskiego Elžbieta Kmitaitė będą rozmawiać o 
(nie)cenzurowanym języku w literaturze dla nastolatków, o swobodzie zmiany tekstów przy ich 
tłumaczeniu i o tym, co zabija żywy język w książkach.

LITERATURA EKSPLORUJĄCA TEMATYKĘ TEMATYCZNĄ. Z hiszpańską pisarką Carą Santos rozmawia 
Eglė Naujokaitytė, tłumaczka książki "Kłamstwa" (Cloud Pastures, 2020). O wolności słowa w 
internecie i wolności decyzji i wyborów.

LITERATURA DO KRYTYCZNEGO MYŚLENIA. Eglė Baliutavičiūtė, pisarka i specjalistka od literatury 
dziecięcej, oraz Asta Skujytė-Razmienė, doktor nauk humanistycznych i badaczka literatury dziecięcej, 
opowiedzą o różnych postawach dyskryminacyjnych występujących w klasycznych dziełach literatury 
dla dzieci i młodzieży. Dlaczego może to być kolejny powód do zapoznania się z klasyką literacką?

https://www.lrt.lt/mediateka/video/virtuali-vaiku-ir-paaugliu-literaturos-savaite


Filmy w bibliotece mediów LRT

Nagrania z wydarzeń Festiwalu Wyspa Książki dla Dzieci. Dla dzieci w wieku 2-5 
lat i uczniów klas 1-4. Polecany na lekcje języka i literatury litewskiej, sztuki.
https://www.lrt.lt/mediateka/video/vaiku-knygu-sala-pasakoja-rasytoju-daiktai

Młodą publiczność w wieku 2-5 lat zapraszamy do doświadczenia magii czytania 
na żywo, ilustracji i muzykowania poprzez obejrzenie spektaklu literackiego 
opartego na klasycznym utworze Vytė Nemunelis "Mały niedźwiedź Rudnosiukas" 
w wykonaniu reżyserki i aktorki Sigity Pikturnaitė, ilustratorki Grety Alice i aktora 
Artūrasa Dubaka.

Dla dzieci w wieku 7-10 lat obejrzyj serię wideo "Przedmioty pisarskie opowiadają 
historię", aby dowiedzieć się, jak kran z wodą może być związany z tworzeniem 
książki, jak najlepszy przyjaciel człowieka - pies - może pomóc w pisaniu książki 
lub dlaczego ważne jest, aby przed napisaniem książki odwiedzić zoo. W filmach 
występują znani pisarze dziecięcy: Dovilė Zavedskaitė, Gaja Gona Eklė, Vitalija
Maksvytė i Marius Marcinkevičius. A ilustratorki książek Lina Itagaki i Patricija
Bliuj-Stodulska wraz ze swoimi młodymi asystentkami zaproszą do udziału w 
warsztatach.

https://www.lrt.lt/mediateka/video/vaiku-knygu-sala-pasakoja-rasytoju-daiktai


Filmy w bibliotece mediów LRT

Magiczne podróże twórców książek. Dla uczniów klas 1-4. Polecany na zajęcia z 
języka i literatury litewskiej oraz na studia światowe.

Ukochane autorki książek dla dzieci Greta Alice i Lina Itagaki, 
ilustratorki, Jurga Vilė, Rūta Norkūnė i Marius Marcinkevičius
opowiadają o swoich podróżach, krajach, które widziały i 
przygodach, które przeżyły. Każdy z autorów dzieli się też 
wskazówkami, jak stworzyć własną książkę i podaje pytania do 
quizu o krajach całego świata!



Festiwale literatury dziecięcej

Wyspa Książki dla dzieci www.vaikuknygusala.lt Wileński Dom Nauczyciela, 19-20 listopada. 

Przygód ciąg dalszy - www.nuotykiaitesiasi.lt Dolina Dainuvos, Anyksciai, czerwiec 2023 r.

http://www.vaikuknygusala.lt/
http://www.nuotykiaitesiasi.lt/


Festiwale literatury dziecięcej



Festiwale literatury dziecięcej



Efekt Chciałem podziękować, w ostatnim dniu udało 
nam się dotrzeć na to wydarzenie z naszą 8-
latnią córka, a my zostaliśmy do końca, bo 
obojgu tak bardzo nam się podobało.
Ale najlepsze dzieje się teraz, bo po tym 
festiwalu coś zakiełkowało głowie mojej córki, 
a ona sama go wybrała i kupiła książkę i teraz, 
nie mogę w to uwierzyć, ona czyta 
samodzielnie gdy tylko znajdzie czas, a nie o 
stałych porach, a co więcej, po przeczytaniu 
entuzjastycznie opowiada mi wszystko, a 
wszystko to z z radością, z uniesieniem, z 
wewnętrzną emocją - jest WSPANIAŁA
Dziękuję, za to, że to się stało w głowie mojej 
córki dzięki Twojej pracy.



Poveikis

Tłumaczenie na następnym slajdzie



Kraina dzieci

Opublikowane przez Sigita Pikturnaitė 0 + 19 maja 20208

Zawsze fajnie jest otrzymać nie tylko miłą informację zwrotną na temat "Krainy Dzieci”, ale także zobaczyć, jak 
dzieciom udało się samodzielnie zrealizować przygotowane przez nas zadania.

Czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej Jonava uczestniczyli w twórczych lekturach „Poezja o miastach” i oto list, 
który otrzymaliśmy od nauczycielki Valdone Šimonytė:

„Zakończyliśmy z dziećmi projekt „Miasto”, którego najważniejszym ogniwem była zorganizowana przez Was lekcja 
kreatywnego czytania o miastach – Kraina Dzieci. Ten twój pomysł rozwinął się w nasz projekt. Wiadomość o projekcie 
została rozpowszechniona się na facebookowym koncie Szkoły Podstawowej Jonava.

Wszystkie sfilmowane prezentacje miasta umieściliśmy w zamkniętej grupie w naszej klasie.

Tutaj też przeczytamy naszą twórczość - wiersze do Jonavy i o Jonavie poświęcone 270. rocznicy założenia miasta.

I wreszcie wiersz Darii.

Jonava to moje rodzinne miasto,

A miasto jest takie dobre i spokojne.

Nie mogę pomóc, ale kocham to miasto -

Mieszkam tu szczęśliwie.

Na zawsze pozostanie w moim sercu!

Jestem bardzo dumna z mojej Jonavy."

Dzięki kreatywnym czwartoklasistom Jonava i ich nauczycielom!



Dziękuję


