
Czytam, bawię się i gram w bibliotece. Ferie w bibliotece CDN PBP w Koninie filii w Kole 

Na ferie zimowe 2019 Biblioteka Pedagogiczna CDN PBP Filia w Kole przygotowała dla 

dzieci i młodzieży ofertę bardzo ciekawych i różnorodnych zajęć. Spotkania odbyły się  

w pierwszym tygodniu ferii, gościliśmy 79 uczestników – przedszkolaków i uczniów z różnych 

szkół i przedszkoli w Kole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień z kodowaniem. W pierwszy dzień ferii gościliśmy uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Kole. Dzieci rozwiązywały dyktanda graficzne, pracowały z kubeczkami 

na macie edukacyjnej, układały rytmy. Nasi goście zapoznali się także z teatrem Kamishibai  

i Legendą o diabłach, które chciały zatopić Poznań. Wykonały karnawałowe balony, które 

ozdobiły naszą bibliotekę. Zaangażowały się w przygotowanie zabawek optycznych, czerpiąc 

inspiracje z książek marynistycznych. Wszystkim towarzyszył nastrój radości i dobrej zabawy.  

Dzień z teatrem. Drugi dzień ferii poświęcony był różnego rodzaju formom 

teatralnym. Dzieci poznały teatrzyk papierowy pt. Legenda o Królu Kruków. Następnie 

stworzyły teatr cieni do wierszy D. Wawiłow Król oraz M. Strzałkowskiej Czarownice. 

Dziewczynki wykonały baletnice na wzór ludowych wycinanek z papieru. Bawiły się światłem 

tworząc kolorowe lampiony dla Babci i Dziadka.  Czas wolny od szkoły i prac domowych 

wprawił nas w wyśmienity humor! 

Dzień z zawodami. W trzeci dzień ferii poznawaliśmy różne zawody. Gościliśmy 

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole. Główną atrakcją spotkania była wizyta pań  

z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Dzieci 

rozwiązywały zagadki związane z zawodami wylosowane na kole fortuny, wcielały się w role 

przedstawicieli różnych profesji.  Następnie, na przykładzie książki Dzieci korzeni Sibylle von 

Olfers, uczestnicy warsztatów poznawali zawody związane z powstaniem książki. Na chwilę 

wcielili się w pisarza i ilustratora, wymyślając własnego bohatera i tworząc jego portret. Stali 

się także poetami, tworząc wiersze z rozsypanek. Na koniec wykonali dla nas sowę - symbol 



związany z książką i biblioteką. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień w bibliotece zainspiruje 

naszych feryjnych gości do wyboru przyszłej drogi zawodowej. 

Dzień ze sztuką. Czwarty dzień ferii przeznaczony był na praca plastyczne. Dzieci  

z Niepublicznego Przedszkola Kółko Graniaste w Kole wykonały przepiękne zakładki do 

książek metodą plecionki freblowskiej. Wysłuchały bajki Szukając Marudka, następnie 

stworzyły własne opowieści korzystając z kostek Story Cubes.  Swoje historie przedstawiły  

w teatrze papierowym Kamishibai. W przerwie bawiły się gąsienicą interaktywną, kodując 

trasę jej przejścia. Na koniec wysłuchały opowieści Dzieci korzeni Sibylle von Olfers.  

Przedszkolaki obdarzyły nas uśmiechami i zapowiedziały, że jeszcze nas odwiedzą. 

Dzień dziadka i babci. Dzień piąty spędziliśmy na zajęciach w Niepublicznym 

Tęczowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kole. W grupie 5-6 latków dzieci wysłuchały 

opowiadania Davida McKee Elmer i dziadek Eldo. Rozmawialiśmy o zbliżającym się święcie 

babci i dziadka. Przedszkolaki wykonały rysunki do wymyślonych historii i przedstawiły je  

w teatrzyku.  W grupie 4 latków, oglądając przepiękną książkę Piotra Sochy Pszczoły, 

opowiadaliśmy o bartnictwie, pszczelarstwie i miodzie. Następnie dzieci wykonały papierowe 

pszczoły dla swoich dziadków.  

 

Dzień dziadka i babci. W szósty dzień gościliśmy grupę 5-6 latków z Przedszkola 

Miejskiego nr 5 w Kole. Uczestnicy zajęć zanim zabrali się do prac plastycznych, aby wykonać 

własnoręcznie prezenty dla swoich Babci i Dziadków, wysłuchali opowiadania Elmer i dziadek 

Eldo Davida McKee. Dzieci przybyłe do biblioteki z chęcią opowiadały o swoich bliskich, 

mówiły za co kochają Dziadków oraz o tym jak bardzo lubią spędzać z nimi czas wolny. Mali 

czytelnicy wykonali prace artystyczne: zakładki do książek oraz owady z surowców wtórnych.  

Podczas głośnego czytania pozycji Pszczoły Piotra Sochy wyłoniła się dyskusja wokół życia 

i zwyczajów pszczół. Przedszkolaki wykazały się ogromną znajomością tematu. 

 

 

 
 


