
Noc w bibliotece 
„Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą” – w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupcy 

 
 
 
 
Aby zachęcić uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy do 

czytania książek i korzystania z biblioteki szkolnej przeprowadzono 
zajęcia promujące czytelnictwo pod nazwą „Listopadowy wieczór z 
książką”. Organizatorki tego wydarzenia Adrianna Olczak i Beata 
Zimniewicz nauczyciele bibliotekarze z tej szkoły, zaplanowały 
„Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą”.  

Do czytania książek i przeprowadzenia zajęć zaproszone zostały 
Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska z Biblioteki 
Pedagogicznej w Słupcy.  

 
 
 
 

 
Panie przyszły na spotkanie wyposażone w latarki czołowe, których zalety są oczywiste – przede 

wszystkim dzięki nim mamy wolne ręce, w których możemy trzymać książki, a światło z latarek 
pada dokładnie tam, gdzie zwrócimy naszą głowę, możemy oświetlać czytany tekst… Czołówki 
okazują się przydatne wszędzie tam, gdzie trzeba działać w ciemności…  
 

 
 

Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska czytają legendy 
 
Tak właśnie było w czasie „Nocy w bibliotece” 19 listopada 2015 roku. We wspólnym czytaniu 

legend uczestniczyli uczniowie nagrodzeni w konkursie na „Najładniejszy Zeszyt Lektur”, także 
członkowie „Klubu Motyli Książkowych”, oraz dzieci z klasy II D i III A. Potem była rozmowa o 
legendach: „Trzej bracia”, „Jak powstały Tatry”, „Skąd się wzięły Karkonosze” i rysowanie 
ilustracji. Uczniowie wykorzystali je do zrobienia tajemniczej „kostki opowieści”.  

 
 



 
 

Zabawa ruchowa z elementami  integracji 
 

 
 

Uczestnicy „Nocy w bibliotece” 
 

 
 

Wykonanie prac plastycznych 



 
 

Tworzenie „kostki opowieści”,  przyklejanie rysunków do ścian pudełka 
 

 
 

Wykorzystanie „kostki opowieści”  do rozmowy o legendzie „Skąd się wzięły Karkonosze”   
 

 
 



Na koniec wszyscy uczestnicy „Listopadowego wieczoru z książką” otrzymali w prezencie 
zakładki do książek i jogurty śmietankowe – ufundowane przez Spółdzielnię Mleczarską 
Udziałowców ze Strzałkowa. 

 
Dzięki dofinansowaniu w ramach rządowych programów „Książki naszych marzeń” czy  

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa“ biblioteki szkolne zyskują na prestiżu i zaczynają 
poszerzać swoją ofertę, przygotowują i prowadzą warsztaty, zabawy, pokazy prezentacji, tak 
naprawdę w jednym celu – promocji czytelnictwa. W niedługiej przyszłości okaże się, że te 
wszystkie przedsięwzięcia przyczyniają się do pozyskania  wielu nowych czytelników. 

 
Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupcy, którzy chcieliby 

uczestniczyć w zajęciach promujących czytelnictwo – planowane są następne spotkania w 
bibliotece szkolnej!  

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk 


