
Spotkanie z Albertem Albertsonem dla dzieci ze słupeckich przedszkoli 

w Bibliotece Pedagogicznej  

z okazji XIII „Tygodnia Bibliotek” 

 

Z okazji XIII „Tygodnia Bibliotek” 11, 12 i 16 maja 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej  

w Słupcy odbyły się zajęcia poświęcone bohaterowi serii książek dla dzieci Albertowi 

Albertsonowi. Uczestnikami zaproszonymi na to spotkanie były dzieci i nauczyciele z wszystkich 

przedszkoli w Słupcy. 

Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, 

przedstawiły dzieciom postać Alberta Albertsona. Potem głośno czytały książki szwedzkiej autorki 
Gunilli Bergström: „Albert i potwór”, „Sprytnie Albercie”, „Kto straszy Albercie”, „Albert  

i tajemniczy Molgan”. W trakcie czytania opowiadań dzieci mogły oglądać przedstawienie 

wyświetlane na ekranie, które zostało stworzone, dzięki użyciu starego grafoskopu i rysunków 

wykonanych na folii.  

Grafoskop posłużył także do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci. Jedna grupa 

przedszkolaków pokazywała ilustracje, a druga odgadywała, co one przedstawiają. Na ekranie 

pojawiali się bohaterowie i przedmioty z opowiadań o Albercie Albertsonie.  

Warsztaty miały pokazać dzieciom, co poza czytaniem możemy zrobić z opowieściami  

o Albercie. Podczas zabawy przedszkolaki dowiedziały się jak działa grafoskop. Ponadto dzieci 

same zrobiły przedstawienie korzystając z rysunków i wyciętych kształtów różnych przedmiotów.  

Spotkanie z Albertem Albertsonem służyło zainteresowaniu przedszkolaków opowieściami  

o  przygodach chłopca w ich wieku. Dzieci słuchały z uwagą, a potem przy okazji czytania mogły 

się wesoło bawić. Na spotkaniach z Albertem w Bibliotece Pedagogicznej było w sumie 146 

przedszkolaków z nauczycielami i opiekunami: dwie grupy z Przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 „Motylki” i  „Poziomki”,  trzy grupy z Przedszkola nr 2 „Miś” „Biedronki”, 

„Stokrotki”, „Słoneczka”, dwie grupy  „Wiewiórki” i „Zuchy” z Przedszkola nr 4 „Jarzębinka”.  

Spotkanie było okazją do promowania książek o Albercie, które zostały przetłumaczone na 

kilkadziesiąt języków i znane są na całym świecie. Autorka Gunilli Bergström otrzymała za tę serię 

książek wiele nagród, ponadto uhonorowana została przez szwedzki rząd medalem za „nowatorską 

twórczość literacką i ilustratorską znakomicie ukazującą świat z dziecięcej perspektywy”. W Polsce 

poznańskie wydawnictwo „Zakamarki” opublikowało do tej pory 13 tytułów.  

 

 

 

 

Opowiadania o Albercie Albertsonie były prawdziwą  

inspiracją do zabawy i rozmów na temat emocji i relacji w 

grupie dzieci. W książkach opisano wiele ważnych dla dzieci 

problemów: strach, złość, przyjaźń, samotność, relacje z 

dorosłym. Postać Alberta narysowana przez autorkę książki, 

wyzwala sympatię i dobre emocje. Opowiadania o Albercie 

pozwalają na zastosowanie atrakcyjnych metod pracy na 

zajęciach z dziećmi. Wszystko po to, żeby zainteresować dzieci 

książką i czytaniem.  

 

 

 

 

Tydzień Bibliotek – to akcja społeczna, której głównym celem jest promocja czytelnictwa  

i popularyzacja bibliotek oraz ich pracy. XIII edycja programu odbywała się pod hasłem – 

„Biblioteka inspiruje” co podkreślało fakt, że nowoczesne biblioteki zapewniają dobry klimat do 

realizowania ciekawych pomysłów. 



 
 

H. Kasperska-Stróżyk i dzieci z Przedszkola nr 4 „Jarzębinka” 

 

 
 

Anna Chudzińska z dziećmi z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

 

 
 

Dzieci z Przedszkola nr 2 „Miś” 

 

 

 



 
 

 

Warsztaty miały pokazać dzieciom,  

co poza czytaniem możemy zrobić z opowieściami o Albercie. 
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