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18 stycznia 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Po¶wiêtnem zorganizowa³a w klasie I Szko³y Podstawowej w
Po¶wiêtnem pierwsze z serii spotkañ w ramach projektu Nasza Ma³a Biblioteka.

Nasza Ma³a Biblioteka to autorski projekt edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 5-8 lat, który
opiera siê na wspó³pracy wydawcy z nauczycielami, bibliotekarzami oraz rodzicami. Tytu³owa ma³a biblioteka to
starannie wybrane pod wzglêdem literackim i ilustracyjnym ksi±¿ki, które maj± zapocz±tkowaæ biblioteczkê m³odego
czytelnika.
Autorem jest s³oweñskie wydawnictwo KUD Sodobnost International, które od dziewiêciu lat z powodzeniem realizuje
ten projekt w S³owenii. Po sukcesie Naszej Ma³ej Biblioteki w s³oweñskich szko³ach wydawnictwo KUD Sodobnost
International postanowi³o rozwin±æ swój projekt, zapraszaj±c do wspó³pracy wydawców z innych krajów. W latach 2015-2016
odby³a siê pierwsza miêdzynarodowa edycja projektu, w której wziê³y udzia³ wydawnictwa z Polski i Litwy,
specjalizuj±ce siê w ksi±¿kach dla dzieci i m³odzie¿y .Do udzia³u w drugiej edycji projektu zosta³y zaproszone oficyny:
Paike ja Pilv z Estonii, Liels un mazs z £otwy oraz ponownie Agencja Edytorska EZOP z Polski.
W latach 2018-2019 projekt Nasza Ma³a Biblioteka bêdzie realizowany w ramach unijnego programu Kreatywna
Europa Kultura. Liderem i koordynatorem projektu pozostaje KUD Sodobnost International.
Najwa¿niejszym celem projektu Nasza Ma³a Biblioteka jest zainteresowanie dzieci czytaniem ksi±¿ek. W zwi±zku z tym
pierwsze zajêcia zosta³y przeprowadzone na podstawie ksi±¿ki Magiczny pier¶cieñ - Peter Svetina, Damijan
Stepancic. Na pocz±tku dzieciom zosta³a odczytana historia Ludmi³y Kra¶nickiej, która czu³a siê bardzo samotna, ale
dziêki przygodzie z magicznym pier¶cieniem, jej los zupe³nie siê odmieni³. Po wys³uchaniu opowie¶ci dzieci wspólnie
dyskutowali o czym by³a ksi±¿ka, czego dotyczy³a, co wynik³o z zakupu magicznego pier¶cienia przez pani±
Ludmi³ê. Po dyskusji dzieci przyst±pi³y do rozwi±zywania zadañ zawartych w ksi±¿ce £amig³ówki literackie, któr± ka¿de
dziecko otrzyma³o dla siebie. I tak z zadañ z ksi±¿ki, dotycz±cych konkretnie omawianej ksi±¿ki, dzieci wykona³y
nastêpuj±ce ³amig³ówki: pokolorowa³y flagê S³owenii, dokoñczy³y ilustracjê z ksi±¿ki, gdzie zawar³y dalsz± tre¶æ
historii, czyli co mog³o siê wydarzyæ po zakoñczeniu gonitwy za magicznym pier¶cieniem. Bawi³y siê w zabawê
Zgadnij o kim pomy¶la³em/am, polega³o to na tym, ¿e jedno dziecko pomy¶la³o o swoim koledze i zdaniem Dzisiaj
widzia³em/-am Ludmi³ê Kra¶nick± rozpoczyna³o zabawê, podczas której dzieci zadawa³y pytania np. Czy ma
niebiesk± koszulkê?, Czy ma krótkie w³osy?, na podstawie pytañ i odpowiedzi nale¿a³o zgadn±æ o kim kto¶ my¶li.
Nastêpnie dzieciom czytane by³y fragmenty ksi±¿ki, które dotyczy³y gonienia pier¶cienia przez Ludmi³ê oraz
pozosta³e osoby. Tempo czytania narzuca³o tempo stawiania za pomoc± piecz±tek ¶ladów na kartkach.
Na zakoñczenie dzieciom zosta³ zaproponowany konkurs plastyczny, który polega na tym aby stworzyæ album przyjació³
Ludmi³y Kra¶nickiej. Wspólna fotografia zakoñczy³a pierwsze spotkanie w ramach projektu Nasza Ma³a Biblioteka.
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