
XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 
Spotkania dla przedszkolaków w cyklu „czytamy – słuchając” 

Premiera własnych audiobooków – adaptacje książek o Czarownicy Winnie 
 

Wybieram bibliotekę! – to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Jak czytamy  
w uzasadnieniu wyboru hasła na stronie internetowej SBP „Życie każdego człowieka to nieustanne 
wybory: od tych codziennych, których się nawet nie dostrzega, aż po istotne wybory życiowe, które 
na długie lata determinują życie osobiste, rodzinne, zawodowe czy społeczne. Wybory mogą być 
spontaniczne lub głęboko przemyślane, ale ich istotą jest zawsze istnienie różnych możliwości. 
Współczesny świat w wielu dziedzinach dostarcza tych możliwości cały szereg. O uwagę  
i zainteresowanie odbiorcy walczą różne media, a na uczestników czekają liczne oferty edukacji 
i rozwoju osobistego oraz spędzania wolnego czasu. Dlaczego więc „wybieram bibliotekę”. 

 Zgodnie z obowiązującą maksymą Hanka Kasperska-Stróżyk i Anna Chudzińska  
z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, zaprosiły dzieci z przedszkoli na terenie miasta do wybrania 
biblioteki. Zaproponowały przedszkolakom  udział w spotkaniu w cyklu „czytamy – słuchając”, są 
to zajęcia, które już na stałe wpisały się w program obchodów Tygodnia Bibliotek i cieszą się 
dużym zainteresowaniem odbiorców. Tydzień Bibliotek ma na celu promocję czytelnictwa i 
bibliotek, a nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy promują wśród 
najmłodszych audiobooki, które są formą książki skierowaną właśnie do nich, do dzieci, które 
jeszcze nie potrafią czytać. W czasie spotkania przedszkolaki wysłuchały czterech przygód o 
Czarownicy Winnie, dodatkową atrakcją było oglądanie przygotowanych prezentacji 
multimedialnych ilustrujących niesamowite przygody czarownicy i jej czarnego kota oraz udział w 
zabawach edukacyjnych.   

 

 
 

Przedszkolaki z „Jarzębinki” 
 

Pierwsze opowiadanie przybliżyło dzieciom główną bohaterkę. Po wysłuchaniu przygód Winnie 
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do zabawy. Zadaniem przedszkolaków było udzielenie 
odpowiedzi na pytanie dotyczące wsłuchanego testu za pomocy kulek zrobionych z kartki papieru.  

 
 
 
 
 



Zabawa z kulkami papieru 

 
Anna Chudzińska                                                                    Przedszkole „Miś” 

 
Następnie wszyscy przenieśli się w odległy Wszechświat „Winnie w kosmosie”, tak brzmiał 

tytuł kolejnej przygody, po której dzieci wyobrażały sobie, że są „kosmicznymi królikami”. Zostały 
złączone kartkami. Podstawowa zasada była taka, że karta nie może zostać upuszczona. To 
wszystko wydawało się proste. Do momentu, gdy do zadania dodawane były dodatkowe polecenia 
np.: zrobienie przysiadu, podskakiwanie, stanie na prawej nodze czy na lewej nodze itp. Na koniec 
okazało się ile kosmicznych królików zostało złączonych kartką. 
 

„Kosmiczne króliki” złączone kartkami 

 
Dzieci z Przedszkola Nr 2 „Miś”                                                        Dzieci z Przedszkola Nr 1 

 
Podczas trzeciej przygody „Winnie i Dzień Dinozaura” dzieci zwiedzały wraz z czarownicą 

muzeum, w którym ogłoszony został konkurs na rysunek lub model pokazujący jak wyglądał 
dinozaur. Konkurs ten wygrał dinozaur, którego Winnie wyczarowała. Kolejną zabawą 
przedszkolaków było złożenie podpisu potwierdzającego odbiór  medalu za dinozaura. 
 

 
 
 



Pokwitowanie odbioru medalu za dinozaura  
 

Dzieci z Przedszkola Nr 2 „Miś”                                                         Dzieci z Przedszkola Nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przedszkolaki z „Jarzębinki 
 

Ostatnie opowiadanie „Wszystkiego najlepszego Winnie” zapraszało najmłodszych na urodziny 
do czarownicy. Po poznaniu wszystkich przygód bohaterów, najmłodsi odpowiadali na pytania 
dotyczące postaci czy przedmiotów występujących w bajce.  

 
Zabawa w skojarzenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dzieci z Przedszkola Nr 2 „Miś” 



Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowankę z postacią Czarownicy Winnie i jej kota Wilbura. 
Poprzez tego rodzaju zajęcia chcemy pokazać dzieciom jak przyjemne może być spotkanie z 
książką mówioną. Uświadamiamy im, że kiedy z jakichś powodów nie mogą sami czytać, zawsze 
jest jeszcze ta druga możliwość, można słuchać. Każdy sposób jest dobry. Czytanie czy słuchanie 
pozwala nam poznawać świat literatury, dzięki któremu czerpiemy wiedzę o otaczającym nas 
świecie i ludziach. Wybieramy sposób – czytanie lub słuchanie – ważne, żeby sprawiało nam to  
przyjemność. Nauczycielom natomiast podpowiadamy, że można samodzielnie stworzyć własny 
ciekawy materiał edukacyjny. 

Zaproszenie do Biblioteki Pedagogicznej na spotkanie z okazji XII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek w cyklu słuchamy audiobooki, przyjęły wszystkie słupeckie przedszkola. Gościliśmy 
grupy przedszkolne z: Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 – grupa „Jagódki”, 
Przedszkola Nr 2 „Miś” – grupa „Stokrotki” i „Biedronki” oraz z Przedszkola nr 4 „Jarzębinka” – 
grupa „Muchomorki” i „Zuchy”. Bardzo się cieszymy. I zapraszamy za rok na kolejne spotkanie z 
okazji Tygodnia Bibliotek.  

 

 
 

Przedszkolaki z „Jarzębinki 
 
 

Oprac.: Anna Chudzińska 
Fot.: Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk  

 
  

 
 
 


