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       W dniach 13-16 lutego 2018 r. odbyły się zajęcia promujące czytelnictwo w ramach ferii 

zimowych organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich - Świetlicę 

Socjoterapeutyczną nr 4 i nr 6 w Koninie we współpracy z CDN Publiczną Biblioteką Pedagogiczną  

w Koninie.  

Zajęcia przeprowadziła Dorota Waszkiewicz, nauczyciel bibliotekarz CDN Publicznej Biblioteki 

Pedagogicznej w Koninie. 

       Pierwsze zajęcia odbyły się 13 lutego w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 6 przy Szkole  

Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców  Wielkopolskich w Koninie. 

Uczestnikami były dzieci z klas I-III (20 uczniów), które brały udział w warsztatach z wykorzystaniem 

papierowego teatru kamishibai, wywodzącego się z Japonii. 

Na zajęciach dzieci wysłuchały i obejrzały opowieść: Groszki - F. Malnuit, rozwijały umiejętności 

językowe,  kreatywność, wyobraźnię oraz umiejętności manualne i plastyczne.  

 

 

 
 

 

Drugą grupę stanowili uczniowie z klas IV-VI (19 uczniów), którzy wysłuchali przygodę Lwa  

w Paryżu B. Alemagna z wykorzystaniem papierowego teatru oraz obejrzeli prezentację 

multimedialną o Paryżu. Uczniowie wprowadzeni zostali w świat wartości, rozmawiali o tym,  

że istnieje hierarchia zasad, zwrócili uwagę na to, że każdy może mieć inny system wartości, potrafili 

wskazać, dlaczego kierowanie się normami moralnymi jest ważne. 

       Kolejne zajęcia odbyły się 14 lutego w Świetlicy Socjoterapeutycznej nr 4 przy Szkole 

Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Uczniowie klas I-III (26 uczniów) oraz 

IV-VI (20 uczniów) wybrali się w podróż do Paryża uczestnicząc w teatrze kamishibai. Dzieci 

rozmawiały również o tym, że warto przestrzegać zasad społecznych. 

  15 lutego 2018 r. dzieci z klas I-VI (43 uczniów) miały okazję wysłuchać fragmentów książki  

E. Nowak: Apollo 11 oraz obejrzeć krótki film dotyczący życia astronautów w kosmosie. Następnie 

zaprezentowano wystawę edytorsko ciekawych książek dla dzieci, np.: dźwiękowe, zapachowe, 

trójwymiarowe, plastikowe, pisane brajlem, książki miniaturki…  



           
           

Wszyscy uczestnicy zajęć mieli okazję przejrzeć numery czasopisma dla dzieci Victor Junior i znaleźć 

jeden artykuł lub zdjęcie, które je najbardziej zainteresowało i uzasadnić swój wybór.  

 

 
 

Na zajęciach uczniowie rozmawiali o samoocenie, o tym, że sytuacje życiowe zarówno pozytywne jak 

i negatywne wpływają na samoocenę każdego z nas. 

Ostatnie zajęcia odbyły się 16 lutego  2018 r. Uczniowie klas I-III (26 uczniów) oraz IV-VI  

(20 uczniów) wysłuchali i obejrzeli opowieść: Rower Walentynki A. Brouillard, przedstawioną  

z wykorzystaniem japońskiego teatru kamishibai.  

 

 
 

Dzieci rozmawiały o zasadach dobrego wychowania, stosowaniu poprawnych form zachowania  

w określonych  sytuacjach. Wskazywały na to, że formy grzecznościowe są wyrazem szacunku dla 

drugiego człowieka. Poznały pojęcie altruizmu.  

      Ta niecodzienna forma twórczego sposobu interpretowania literatury poprzez zabawę, 

uatrakcyjniła dzieciom ferie zimowe zorganizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich   

-Świetlicę Socjoterapeutyczną nr 4 i nr 6 w Koninie.   

 

 

 

Dorota Waszkiewicz 
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