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W krainie baśni Andersena!
Kontakt z książką jest bardzo ważny dla każdego dziecka, które w ten sposób poznaje literaturę
dziecięcą, wzbogaca swój język, poszerza wiedzę, sprzyja skupieniu uwagi, rozwija wyobraźnię i
zainteresowania czytelnicze. Dzięki książkom budzą się w nim uczucia koleżeństwa, uczynności, miłości
rodzinnej, opiekuńczości, empatii, uczniowie zmieniają swoje zachowanie na lepsze. Literatura dziecięca
dostarcza także treści, które dzieci wykorzystują podczas różnego rodzaju zabaw, jak również w
działaniach plastycznych. Dlatego też w dniach od 19 marca do 2 kwietnia 2019 r. biblioteka szkolna
zorganizowała projekt edukacyjny &bdquo;Tydzień z Andersenem&rdquo; skierowany do dzieci z grup 0 i
kl. I-III SP. Projekt zakładał współdziałanie bibliotekarza, wolontariuszy z nauczycielami klas 0-III.
&bdquo;Tydzień z H.Ch. Andersenem&rdquo; przybliżył dzieciom postać autora, jego życie i twórczość,
które dzieci mogły usłyszeć i zobaczyć w prezentacji multimedialnej. W czasie tego tygodnia w szkole
królowały takie utwory jak: ,,Nowe szaty cesarza, &bdquo;Świniopas'', "Dziewczynka z zapałkami",
"Bzowa babuleńka" czy "Latający kufer". Dzieci chętnie słuchały czytanych baśni, czasem jednak nie
znali ich treści. Lekcje zakończyliśmy quizem ze znajomości baśni.
W ramach obchodów dzieci podejmowały różne aktywności oparte na kontakcie z literaturą.
Wykonywały ilustracje do wysłuchanych baśni, samodzielnie pisały baśnie, które kończyły się morałem
oraz listy do Andersena, w których dziękowały za napisanie dla nich pięknych baśni. 2 kwietnia w dniu
urodzin H. Ch. Andersena, w którym obchodzimy Dzień Książki dla dzieci&rdquo; nauczycielebibliotekarze przygotowali turniej wiedzy sprawdzający znajomość jego baśni. Uczestniczyły w nim klasy
II i III Sp. Najlepszy wynik uzyskała klasa IIIa, drugie miejsce zajęła kl. II C, a trzecie II a. Mamy
nadzieję, że poświęcony czas na rozwój zainteresowań czytelniczych w przyszłości wzbogaci naszych
najmłodszych czytelników. Dzieci odczuwają głód książki, wzbogacają swoje biblioteczki domowe, czytają
coraz lepiej, ze zrozumieniem nowe pozycje, mają swoich ulubionych pisarzy, udaje im się namówić
rodziców na wieczory przy książce.Joanna Para
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