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HARMONOGRAM IMPREZ BIBLIOTECZNYCH 

rok szkolny 2021/2022 

 

L.p. 

 

Data Nazwa imprezy Odpowiedzialni 

1. ok. 1 

października 

Pasowanie pierwszoklasistów na 

czytelników biblioteki 

bibliotekarz, wychowawca klasy 

I, koło biblioteczne  

2. październik Książki naszych dziadków 

- wystawka 

- gazetka 

bibliotekarz, chętni uczniowie 

3. Przedszkolaki w bibliotece bibliotekarz, nauczyciel 

przedszkola 

4. listopad 

 

Rocznica śmierci patrona szkoły. 

Wystawka poświęcona J. von 

Eichendorffowi 

bibliotekarz, nauczyciel 

niemieckiego, koło biblioteczne 

5. Rok 2021 rokiem Powstań Śląskich – 

wystawka 

bibliotekarz, nauczyciel historii, 

koło biblioteczne 

7. grudzień Szkolny kiermasz książki 

 

bibliotekarz, koło biblioteczne 

8. grudzień 

styczeń 

Wystawka: Książki na temat Bożego 

Narodzenia, Nowego Roku i zimy 

bibliotekarz, koło biblioteczne 

 styczeń Noc w bibliotece bibliotekarz, wychowawcy klas 

4-8, koło biblioteczne 

zainteresowani uczniowie, 

dyrektor, rodzice 

9. luty 

marzec 

Poczytaj mi rano – poranki czytelnicze bibliotekarz, nauczyciel historii, 

koło biblioteczne 

10. marzec Rocznica urodzin patrona szkoły bibliotekarz, nauczyciel 

niemieckiego, koło biblioteczne 

11. kwiecień 

maj 

Utopek opowiada baśnie - szkolny 

konkurs literacki 

bibliotekarz, poloniści, koło 

biblioteczne 

12. maj Miesiąc bibliotek bibliotekarz, koło biblioteczne 

13. czerwiec Kiermasz książki używanej 

 

bibliotekarz, koło biblioteczne 

14. czerwiec Gminny Konkurs Recytatorski „Śląsk – 

ziemia poetów” 

bibliotekarz, nauczyciele 

poloniści 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



„Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka”, czyli „ Sześciu sobie zawsze radę da”. 

Andrzejkowa noc w  bibliotece – zarys imprezy bibliotecznej 

 

Motyw przewodni: BAŚNIE Wilhelma i Jakuba Grimmów 

 

Data: listopad 2019r. 
 

„Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka”, czyli „ Sześciu sobie zawsze radę da”. Andrzejkowa noc w  

bibliotece  - integracyjna impreza, adresowana jest do uczniów klas 4-6 i członków koła bibliotecznego 

działającego w szkole,  poprzedzona jest wieloma przygotowaniami i możliwa dzięki współpracy biblioteki 

z rodzicami. Odpowiedzialni są oni za zaopatrzenie dzieci w produkty spożywcze (pieczywa, dodatków do 

pieczywa, ciast i słodyczy, napojów), a także za dowóz do szkoły. 

Zadaniem sekcji pomocniczo – porządkowej i technicznej będzie przygotowanie dwóch sąsiadujących ze 

sobą pomieszczeń – biblioteki i klasy. Część czytelniczo – zabawowa odbędzie się w sali bibliotecznej, w 

pracowni języka polskiego zostaną rozłożone materace, na których uczestnicy będą spali. 

 

Czas trwan Andrzejkowa 

noc w  bibliotece – zarys 

imprezy bibliotecznej ia 

Program Uwagi 

 

18.00 – 18.15 Powitanie uczestników  

18.15 – 19.30 Dyskoteka andrzejkowa  

19.30 – 20.30 „Dokąd zaprowadzą mnie moje 

buty i o czym opowie mi 

woskowy cień?” – wróżby 

andrzejkowe 

 

20.30 – 21.00 „Improwizacje teatralne, czyli 

bracia Grimm na scenie” 

uczniowie przedstawiają własne 

etiudy teatralne (przygotowane 

na podstawie baśni braci 

Grimm) – dzieci losują temat 

prezentacji kilka dni wcześniej, 

by móc przygotować potrzebne 

kostiumy i rekwizyty 

21.00 - 22.00 Dyskoteka andrzejkowa*  

22.00 – 22.30 „Baśniowy podnocnik”* *kolacja (przygotowana przez 

uczestników z produktów 

przyniesionych z domu) 

23.30 – 00.30 „Dawno temu, czyli wtedy, gdy 

baśnie opowiadały babcie”  

* baśń W. i J. Grimm 

prezentowana przez 

zaproszonego gościa 

00.30 – 2.00 Książka na ekranie - baśń  braci 

Grimm pt.”Królewna Śnieżka”* 

*projekcja filmowa 

2.00 - 2.30 „Aby sny były słodkie” poczęstunek dla dzieci 

2.30 – 2.45 Przygotowanie do snu  

2.45 - 3.30 „Podróż do Krainy Wyobraźni” 

- odtworzenie płyty DVD z 

filmem fantasy „Zakazane 

królestwo” 

* około godziny 3.30 wszystkie 

dzieci powinny spać 

6.30 – 7.00 Pobudka, poranna toaleta, 

uporządkowanie sali 

 

7.00 Zakończenie imprezy złożenie podpisów pod 

pamiątkowym wpisem w 

Księdze Pamiątkowej Biblioteki, 

wspólna fotografia 

 


