
XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  

w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 

 

„(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” 

 

 

Co roku w dniach od 8 do 15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza 

Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek brzmiało „(DO)WOLNOŚĆ 

CZYTANIA” Celem akcji była promocja czytelnictwa oraz bibliotek, a przede wszystkim 

zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich zaprasza wszystkie biblioteki w kraju do aktywnego udziału i organizowania akcji 

promujących czytelnictwo.  

 

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w Słupcy, jak co roku włączyła się 

do akcji i organizowała działania promujące czytelnictwo. 

 

MAGICZNY TEATR OBRAZKOWY 

 

Biblioteka Pedagogiczna w dniach 10-14 maja 2018 r., zaprosiła do swojej placówki 

dzieci ze słupeckich przedszkoli na spotkanie z magicznym teatrem obrazkowym, dosłownie 

„papierowym teatrem”. „Kamishibai – to teatrzyk, który przywędrował do nas z dalekiej 

Japonii. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji, 

wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej 

częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu. Można go porównać do wędrownego teatru 

marionetkowego, w którym miejsce lalek zajmują obrazy”. 

 

Pani Anna Chudzińska opowiedziała dzieciom o teatrzyku Kamishibai. Następnie 

przeczytała opowiadanie „Rower Walentynki”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w czytaniu, 

licząc kolejnych pasażerów, których dziewczynka zabierała na swój rower. Następnie 

przedszkolaki uczestniczyły w zabawie zatytułowanej „Kładka”. Nawiązującej do tematyki 

opowiadania, zadaniem uczestników zabawy było przejście przez rozłożoną kładkę wraz ze 

swoim przyjacielem, tak aby nie wpaść do rzeki. Po przejściu kładka była zmniejszana, a 

dzieci ponownie ją pokonywały zwracając uwagę na bezpieczeństwo kolegów.  

 

Karty do teatrzyku kamishibai można wykonać samodzielnie. Uczestnikom spotkania 

zostało odczytane opowiadanie „Lenka i magiczne drzewo”, do tej opowieści karty 

narysowały dzieci ze szkoły podstawowej w Słupcy. Uczniowie stworzyli swój własny 

teatrzyk, wykonując rysunki do przygotowanych fragmentów tekstu. W teatrzyk kamishibai 

można bawić się samemu, wystarczą tylko dobre chęci i wyobraźnia. Podczas spotkania w 

Bibliotece dzieci poznawały nietypowe książki między innymi „W kieszonce” , „Płaszcz 

Józefa”, tworzyły „Nić przyjaźni” – to zabawa, która polegała na powiedzeniu miłego słowa 

koledze, czy koleżance. Na zakończenie bawiły się w rytm piosenek „Głowa, ramiona, 

kolana, pięty” oraz „Silny jak Lew” podczas których śpiewały i naśladowały ruchy 

zwierzaków wyświetlanych na ekranie. Pokonanie „labiryntu książek” w magazynie 

biblioteki stanowiło niebywałą atrakcję. Przedszkolaki z zainteresowaniem i przejęciem 

pokonywały kolejne alejki pomiędzy regałami. Na pamiątkę spotkania każde dziecko 

otrzymało malowankę „Walentynkę na rowerze” oraz zakładkę do książki.  

 

W spotkaniu z teatrem obrazkowym w Bibliotece Pedagogicznej uczestniczyło w 

sumie 99 przedszkolaków, z Przedszkola Nr 4 Jarzębinka „Wiewiórki” i „Biedronki” oraz z 

Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „ Biedronki”, „Miśki” i „Słoneczka”. 

 



         
 

Przedszkola „Jarzębinka”, grupa „Wiewiórki” i „Biedronki”  

 

             
 

Przedszkol z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, grupa „Miski” i „Słoneczka”  

 

             
 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, grupa „Miski” i „Słoneczka”  

 

            
 

„Labirynt książek” 
 

Oprac. i fot.  Anna Nowak                                                                                                                                      


