
Spotkajmy się w bibliotece - Ferie 2020  

 

 

 

W dniu 27.01.2020 r w CDN w Koninie Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Filii w 

Słupcy odbyły się zajęcia w ramach ferii na temat: Edukacja globalna Po drugiej stronie gór – 

teatrzyk Kamishibai, poprowadzone przez Bogumiłę Wawrzyniak z CDN PBP Filii w Słupcy. 

Na zajęcia przybyło dziewiętnaścioro dzieci z Niepublicznego Przedszkola Bajka w Słupcy 

grupa Jeżyki i Króliczki wraz z nauczycielkami: Eweliną Janaczyk, Magdaleną Jagiełło-

Oborek, Anitą Radecką, Romką Grzeszczyk oraz z ośmioro przedszkolaków z Przedszkola nr 

1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupcy z nauczycielkami Elizą Tabaczką i Elżbietą Pakutą.  

Przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały bajkę edukacyjną: Po drugiej stronie gór - 

autorstwa Anny Onichimowskiej z przepięknymi ilustracjami Marianny Sztymy i chętnie 

włączyły się do dyskusji na temat jej treści. Kolejnym zadaniem było wykonanie zakładki do 

książki i misia z surowców wtórnych. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom, że ciekawe 

zabawki można wykonać również samodzielnie i nie ma potrzeby kupowania nowych, dzięki 

czemu przyczyniamy się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie konsumpcji. 

 

                              

 

 



                            

                              

                              

 

Ferie w Bibliotece 2020 

 

W dniach 28-29 01.2020 r. odbyły się warsztaty z origami modułowego, w których 

brali udział uczniowie klas trzecich z SP nr 1 w Słupcy wraz z nauczycielką Agnieszką 

Tomal, która jednocześnie odbywała praktyki. Warsztaty poprowadziła prezentując trudną 

sztukę origami pani Maria Błaszczyk - pracownica CDN PBP filia w Słupcy. Na podziw 

zasługuje cierpliwość i zdolności manualne dzieci, z rąk których wychodziły figurki zwierząt, 

kwiatów itd. 



                        

                       

                      

                        

Warsztaty z origami modułowego 

 

30 i 31.01.2020 r. zostały zarezerwowane dla przyjaciół z Bullerbyn. Dzieci z klasy 

trzeciej z SP nr 1 w Słupcy tworzyły kolorowe lapbuki, oraz teatrzyk Kamishibai na 



podstawie książki Dzieci z Bullerbyn. Ich prace poprzedziła prezentacja multimedialna 

przygotowana przez praktykantkę Agnieszkę Tomal dotycząca Astrid Lindgren, Szwecji oraz 

bohaterów książki, a także zawierała quiz sprawdzający znajomość treści lektury. Uczniowie 

w wielkim skupieniu wykonywali poszczególne zadania a rezultaty ich pracy można oglądać 

z podziwem. 

                   

                  

Mimo że zima nie dopisała, to jednak ferie w bibliotece można było spędzić ciekawie, 

pożytecznie i w miłej atmosferze.  

                  

W zajęciach uczestniczyło: 51 dzieci i 25 nauczycieli oraz pani Maria Błaszczyk. 

                             

Oprac. Bogumiła Wawrzyniak, Anna Tomal  
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