
BAŚNIOWE WAKACJE W BIBLIOTECE 

Dział Dziecięco-Młodzieżowy 

28 CZERWCA – 23 LIPCA 

(poniedziałki, środy i piątki) 

11:00 – 13:00 

 

 

TYDZIEŃ I 

28.06.2021 (PONIEDZIAŁEK) „ Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż I – Baśnie rosyjskie  

Złapiesz złotą rybkę? 

 Zajęcia na podstawie „ Wielkiej księgi baśni rosyjskich” - baśń „ O rybaku i złotej  rybce”. 

Baśniowe scrabble i zabawy ruchowo- taneczne.  

 

30.06.2021 (ŚRODA)  „Kino na latającym dywanie” 

Projekcja filmu w Akademii Młodych. 

 

02.07.2021 (PIĄTEK) „Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż II – Baśnie duńskie 

Morał, a co to? 

Warsztaty literackie na podstawie Baśni H.Ch. Andersena. („Prawdziwa księżniczka” oraz 

„Stokrotka”). Zajęcia z wykorzystaniem kart Dixit i baśniowych puzzli. 

 

TYDZIEŃ II 

05.07.2021 (PONIEDZIAŁEK) „Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż III – Baśnie 

rosyjskie 

Kto zdobędzie złotą górę? 

Warsztatach literacko- teatralne na podstawie „Wielkiej księgi baśni rosyjskich” – baśń „Złota 

góra”,  

Gry i zabawy teatralne w wykorzystaniem poznanych tekstów. 

 

07.07.2021 (ŚRODA) „Kino na latającym dywanie” 

Projekcja filmu w Akademii Młodych. 

 

09.07.2021 (PIĄTEK) „Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż IV – Baśnie japońskie 

Kamishibai, a co to takiego? 

Warsztaty na podstawie książki „Tajemnica białego kota” Recheis K. - „Historia kota, który 

machał łapką”. Zapoznawanie się z elementami kultury japońskiej, omówienie pojęć 

kamishimai, maneki-neko w oparciu o przeczytaną baśń. 

 

TYDZIEŃ III 

12.07.2021 (PONIEDZIAŁEK) „Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż V – Baśnie rosyjskie 

Jedna baśń, dwie historie?  

Zajęcia na podstawie  „Wielkiej księgi baśni rosyjskich”.  

Uczestnicy poznają tradycyjną rosyjską legendę „Rękawica” a także ukraińską bajkę ludową 

„Rękawiczka”. W trakcie zajęć będą szukać podobieństw i różnic w utworach.  

 

14.07.2021 (ŚRODA) „Kino na latającym dywanie” 



Projekcja filmu w Akademii Młodych. 

 

16.07.2021 (PIĄTEK) „Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż VI – Baśnie polskie 

Wybierzemy się w podróż po okolicy? 

Warsztaty literackie na podstawie książki M.Urbanka  „Baśnie Dolnego Śląska” - „O 

Olbrzymie”. Zapoznawanie się z elementami kultury regionalnej. Quiz, dyskusja, praca w 

grupach – tworzenie baśni z wykorzystaniem karty pracy.   

 

 

TYDZIEŃ IV 

19.07.2021 (PONIEDZIAŁEK) „Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż VII – Baśnie polskie 

Kto pokona smoka? 

Warsztaty Kamishibai w oparciu o „Najpiękniejsze baśnie polskie” K. Karczewskiej.  - „O 

smoku wawelskim i szewcu Skubie”. Ilustrowanie tekstu przeczytanej baśni.   

 

21.07.2021 (ŚRODA) „Kino na latającym dywanie” 

Projekcja filmu w Akademii Młodych. 

 

23.07.2021 (PIĄTEK) „Baśniowe podróże po świecie” -  Podróż VIII – Baśnie polskie. 

Jakie legendy kryje Chojnik? 

Warsztaty literacko-plastyczne na podstawie książki M.Urbanka  „Baśnie Dolnego Śląska”- 

„Duchy na Chojniku. Podróż  wśród  legend Dolnego Śląska. Gry interaktywnie, zagadki, 

dyskusja na temat znaczenia duchów w kulturze słowiańskiej oraz praca plastyczna. – 

tworzenie wizerunku ducha z Chojnika.  

 

 

 


