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Bibliotek (8-15 V) 
 

 

 

 

Tegoroczne święto bibliotek upłynie pod hasłem 
 

Biblioteka inspiruje 
 

Pozwól się zainspirować następującymi propozycjami 

imprez czytelniczych w bibliotece szkolnej: 
 

►Tworzymy lapbooki 
 

• czyli warsztaty literacko-plastyczne, w trakcie których poznacie 

sposoby wykonywania interaktywnych książeczek tematycznych 

 

►Mamy pociąg do książek 
 

• czyli odlotowa zabawa ruchowa propagująca czytanie 

 

►Na tropie książki – gra edukacyjna 
 

• czyli ...podchody w bibliotece! 

   

 

Biblioteka zaprasza codziennie – wstąp i dołącz do nas!!! 

  



Harmonogram obchodów 

 X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
 

Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych 
 

 

PONIEDZIAŁEK 
Zaczynamy od laurki – dalej będzie z górki. 

 

Czego można życzyć bibliotece w dniu jej święta? 

Czy laurka może kogoś zaskoczyć? Czekamy na 

niebanalne, przewrotne i odjazdowe życzenia 

w równie nietypowej oprawie plastycznej. Przełam 

stereotyp i stwórz kreatywną laurkę! 

 

WTOREK 
Bez reklamy nie przetrwamy? 

 

  Kto się nie zareklamuje, nic nie zwojuje! 

Wymyślamy więc hasła promujące bibliotekę, 

książki i czytanie – najwyższy czas na nie! 

 

ŚRODA 
Startuje nowa zabawa – będzie klawa! 

 

Robimy Pociąg do książek i ruszamy w świat. 

Chcesz jechać z nami? Wstąp do biblioteki  

i przekonaj się, jakie to proste. I wciągające! 

 

CZWARTEK 
Dzień poety – wierszoklety! 

 

Co należy zjadać, by rymy układać? Mamy prosty 

sposób na nie – przyjdź na rymobranie! 

 Przekonaj się, że każdy może być poetą. Ty też! 

 

PIĄTEK 
Oto dzień podsumowania, 

 kreatywnych nagradzania 
 

Wybierzemy razem, demokratycznie w plebiscycie 

czytelników najciekawsze laurki, rymowanki i hasła 

reklamowe, jakie stworzycie w tym tygodniu. 

Będą nagrody! 

            

                 Jesteś kreatywny, czyli twórczy i pomysłowy? 

Dołącz do nas! Będzie się działo! 
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