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Data realizacji. Osoby 

Odpowiedzialne 
Działania 

Wrzesień 

Osoby odpowiedzialni  – 

bibliotekarze 

 

1. Święto pierwszej książki. Po zapoznaniu się 

z regulaminem biblioteki dzieci otrzymują karty 

czytelnicze i składają przysięgę. 

Październik 

Osoby odpowiedzialne- 

bibliotekarze 

2. Lekcje w bibliotece: 

2.1. Lekcje dotyczące korzystania z biblioteki, 

regulamin. 

2.2. Korzyści z czytania dla uczniów klas 3-4. 

Listopad 

Osoby odpowiedzialne- 

bibliotekarze 

 

3.1. Konkurs-quiz z okazji Tygodnia Języka 

Litewskiego "Mędrcy" dla uczniów klas piątych, 

którego zwycięzcy otrzymują słodycze i inne 

upominki. 

3.2. Tydzień literatury nordyckiej.  

Czytanie fragmentów w różnych klasach, 

degustacja potraw nordyckich i zwiedzanie 

wystawy "Północne trolle". 

Grudzień 

Osoby odpowiedzialne- 

bibliotekarze 

4. Akcja "Książka na gwiazdkę" - dzieci 

i nauczyciele proszeni są o podarowanie 

bibliotece nowych książek. Niektórzy kupują 

nowe książki, a inni przynoszą je z domu.  

Styczeń 

5. Zintegrowane lekcje języka litewskiego. 

Czytanie przy świeczce "Poranek Antanukasa" 

Czytanie i omawianie twórczości pisarza V. 

Krėvė. 

Luty 

Osoby odpowiedzialne - 

nauczyciele języka ojczystego  

6. Wystawa "Historia książki w pudełku". 

Przedstawienie ostatnio przeczytanej książk 

Marzec 

Osoby odpowiedzialne- 

bibliotekarze, nauczyciele 

języka ojczystego 

7. Dzień introligatora (nosiciela książek). 

Uczniowie zostają zapoznani z okresem zakazu 

noszenia książek. 

Quiz o introligatorach(przenośnikach książęk). 

Kwiecień 

Osoby odpowiedzialne- 

bibliotekarze, nauczyciele 

języka ojczystego 

8. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: 

8.1. Detektyw w bibliotece - różnorodne i 

ciekawe zadania w bibliotece.  

8.2.Historia powstania książki. 

Dzieci zapoznają się z rozwojem książki. 

Osoby odpowiedzialne - 

bibliotekarze, nauczyciele 

języka ojczystego 

9. Zintegrowane lekcje literatury litewskiej w 

bibliotece. Czytanie i odgadywanie fragmentów z 

"Baśni H. K. Andersena“.  



Maj 

Odpowiedzialni ludzie – 

bibliotekarze 

 

10. Nagrody dla najlepszych czytelników na 

zakończenie roku szkolnego.  

W ciągu całego roku 

11. Wystawy prac dzieci i ich rodziców. 

12. Czytanie na głos: 

12.1. Praca projektowa "Bajkoterapia" dla 

przedszkolaków.  

Ponieważ dzieci nie potrafią same czytać, po 

prostu słuchają bajek.  

12.2. Uczniowie klas 1-4 czytają bajki. 

13.  Indywidualne rozmowy z czytelnikami. 

14. Spotkania z autorami tekstów. 

15. Udzielanie pomocy potrzebującym, 

udzielanie odpowiedzi na otrzymane pytania. 

16. Udzielanie pomocy poszczególnym dobrym 

czytelnikom. 

17. Quizy literackie. 

18. Rozpowszechnianie informacji o nowo 

otrzymanych książkach; wystawa nowych 

książek. 

19.  Prezentacje e-publikacji dla nauczycieli i 

uczniów. 

20. Przygotowanie wystawy tematycznej. 

21. Zapoznanie się z różnymi wyszukiwarkami.  

22. Rozpowszechnianie informacji na temat 

zasobów biblioteki i sposobu korzystania z nich. 

23.  Zamieszczanie zajęć na stronie internetowej 

szkoły. 

24. Zajęcia edukacyjne po lekcjach, np. gry 

planszowe.   

 


