
Zajęcia biblioteczne: Zaproszenie do rodziny Muminków 

 

W dniu 18.02.2020 r. odbyły się zajęcia dla uczniów klasy III b ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Słupcy, którzy przybyli wraz z wychowawczynią p. Agnieszką Tomal.  

Tematem zajęć było: Zaproszenie do rodziny Muminków. Po oryginalnym przywitaniu, 

nauczyciel prowadzący - Bogumiła Wawrzyniak,  wyjaśniła uczniom cel spotkania jakim 

było zapoznanie dzieci z twórczością pisarki Tove Jansson, rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych, jak również nauka współpracy w grupach. Pierwszym z zadaniem dzieci  była 

współpraca zespołowa podczas gier i zabaw z chustą Klanzy. Uczniowie świetnie się bawili 

rywalizując ze sobą przy podrzucaniu piłeczek za pomocą chusty, oraz podczas zabawy w 

bilard. Wiele radości dostarczyły również zabawy z chustą: zamiana kolorów oraz  zespołowe 

unoszenie chusty na komendę nauczyciela na wskazaną wysokość. Po wesołej zabawie 

uczniowie przy pomocy wyświetlonej prezentacji zapoznali się z sylwetką i twórczością 

fińskiej pisarki Tove Jansson.   

 

         

Gry i zabawy z chustą Klanzy 

 

W kolejnej części zajęć, trzecioklasiści wysłuchali dwóch opowiadań: Wielka 

wyprawa oraz Czemu się martwisz, mamusiu? z książki Muminki autorstwa Tove Jansson.  

Podczas czytania odbył się quiz z uważnego słuchania, złożony z czterech rund.  Uczniowie 

podzieleni na 2 grupy mieli za zadanie odpowiedzieć prawidłowo  na pytania dotyczące treści 

usłyszanej książki. Zabawa dostarczyła wiele radości i zdrowej rywalizacji. Grupy uważnie 

słuchały czytanych przez nauczyciela opowiadań i cicho naradzały się między sobą nad 

odpowiedziami, ponieważ każda z grup chciała zwyciężyć! Walka była bardzo wyrównana, 

obie grupy udzieliły prawidłowych odpowiedzi na prawie wszystkie pytania, za co w nagrodę 

klasa otrzymała Dyplom Uważnego Czytelnika od PBP Filia w Słupcy wręczony na ręce pani 

wychowawczyni.  



                

 

                                 

Gra w quiz 

Odbyła się również krótka pogadanka, w nawiązaniu do zaprezentowanego podczas 

lekcji opowiadania Wielka wyprawa, która dotyczyła zawartości bagażu podróżnika. 

Nauczyciel wyjął spakowany na wyprawę plecak, a dzieci miały za zadanie odgadnąć przy 

pomocy rąk, co się w nim znajduje, a także  dopowiedzieć, co jeszcze można by zabrać na 

wyprawę aby była udana. 

Na koniec, przy podsumowaniu zajęć nauczyciel zaznaczył jak świetnie można się 

bawić przy czytaniu książek, jak ważna jest współpraca w grupie, żeby osiągnąć wspólny 

sukces.  

Opracowała: Bogumiła Wawrzyniak 

Zdjęcia: Bogumiła Wawrzyniak 

 


