
Iwona Chmielewska i świat jej pięknych książek  

warsztaty w Szkole Podstawowej w Ostrowitem 

 

z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 

 

 

„Łączy nas książka” pod takim hasłem obchodzony był w październiku 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem święta jest promocja zasobów 

biblioteki szkolnej, oraz informacja o podejmowanych przez nią działaniach. Święto jest także 

sprzyjającą okolicznością do organizowania spotkań mających na celu rozbudzenie 

zainteresowań czytelniczych młodego odbiorcy.  

 

 
 

Dorota Bryska nauczyciel bibliotekarz  

 

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych na zaproszenie 

nauczyciela bibliotekarza Doroty Bryskiej ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowskiej 

w Ostrowitem, Anna Chudzińska z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, 25.10.2017r. 

przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas trzecich. Zajęcia miały na celu zainteresowanie 

uczniów książką pokazanie, że obcowanie z literaturą to przygoda, zabawa i radość. Podczas 

tegorocznego spotkania dzieci poznały pojawiającą się na rynku wydawniczym nową formę 

książki – książkę obrazkową. Picturebook to książka, która inspiruje do twórczej pracy, 

skłania do myślenia, pobudza wyobraźnię.  

 

             
 

W tym celu zostały wybrane książki obrazowe wielokrotnie nagradzanej polskiej 

autorki Iwony Chmielewskiej. Rozpoczynając warsztaty wspólnie z dziećmi wyjaśniliśmy 

znaczenie słowa „picturebook”. Następnie została uczniom przybliżona postać Iwony 

Chmielewskiej. Autorka w swoich pracach porusza bardzo ważne tematy takie jak: 

niesprawiedliwość, miłość, macierzyństwo, nierówności społeczne itp. Prowadząca zwróciła 



uwagę uczniów na ciekawe materiały, które pani Chmielewska wykorzystuje do tworzenia 

książek: fragmenty tapet, stare nici, ścinki materiałów, książki wycofane z biblioteki. Dzięki 

temu jej prace zyskują niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju klimat.  

W kolejnej części spotkania metodą czytania wrażeniowego zostały przeczytane dwie 

książki: 

 „Cztery zwykłe miski” – pretekstem do powstania książki był kawałek papieru 

pakowego, z którego wycięto cztery półkola – cztery zwykłe miski. Do czego można 

ich użyć? Dzieci bardzo chętnie dopowiadają swoje spostrzeżenia, do treści czytanej 

lektury uzupełniając ją według własnych przeżyć, swojej wyobraźni.   

 „W kieszonce” – co kryją dziecięce kieszonki? Uczniowie poznawali co kryje się w 

kieszonkach. Z zaciekawieniem i niecierpliwością czekali jakie zaskakujące 

przedmioty pojawią się w kieszonce, na kolejnych stronach książki. 

        

                     
 

Uczniowie uzupełniają szablony kieszonki. 

 

W części warsztatowej spotkania uczniowie wykorzystując szablony kieszonki do 

samodzielnego wypełnienia wykonali picturebooka. Zadaniem trzecioklasistów było 

uzupełnienie ilustracji, narysowanie co może kryć kieszonka. Wykonując rysunek, uczniowie 

musieli wykorzystać element geometryczny znajdujący się na szablonie. Jak zwykle 

wyobraźnia dzieci potrafi zaskakiwać. Powstały przepiękne prace, które po złożeniu 

utworzyły dziecięcy album – picturebook.   

 

                 
 

Dziecięcy album – picturebook 
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