Biblioteka w Kąkowej Woli? Oczywiście!

Biblioteka wyspą skarbów!

XIV edycja Tygodnia Bibliotek, odbyła się pod hasłem „Biblioteka oczywiście!”, a w
Kąkowej Woli dodatkowo „Biblioteka wyspą skarbów”
. Głównym celem akcji jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa, tak więc w bibliotece
każdy dzień poświęcony był innemu, ciekawemu zakątkowi Europy. Uczestnicy zajęć poznali
zwyczaje, historię i kulturę różnych narodów.

9.05 Tematem przewodnim tego dnia była Polska i jej zakątki, czyli „Podróże małe i duże z
Koziołkiem Matołkiem”
.
Rozmawialiśmy dokąd warto się wybrać i dlaczego, jakim środkiem lokomocji podróżować, co
ze sobą spakować i na co uważać. Rozwiązywaliśmy rebusy i rysowaliśmy miejsce, do którego
chcielibyśmy się udać. Degustacja pierogów zakończyła spotkanie.

10.05 Wybraliśmy się do Wielkiej Brytanii. Oglądaliśmy zdjęcia ze słynnymi budowlami i
zakątkami Anglii. Uważany za symbol tego kraju, Big Ben to nazwa ważącego 14 ton dzwonu
umieszczonego na szczycie 106 metrowej wieży. Podobną budowlę postaraliśmy się wykonać z
pudełek od herbaty. Wysłuchaliśmy fragmentu książki J. Swifta
„Podróże Guliwera”
oraz próbowaliśmy angielskiej herbaty.

11.05 Odwiedziliśmy Francję kolebkę serów. Produkuje się ich ok. 400 rodzajów.
Próbowaliśmy różnych rodzajów sera, choć nie każdy nam smakował - „gusta i guściki”.
Otrzymaliśmy kartki z konturami mapy Francji, na których rysowaliśmy wszystko, co kojarzyło
się nam z tym krajem. Jako ciekawostkę dowiedzieliśmy się, że wynaleziono tam balon,
spadochron i okręt podwodny. Wysłuchaliśmy także bajki Ch. Perrault
„Kot w butach”.

12.05 Po wysłuchaniu fragmentu opowiadania A. Hryniewicz „Kacper i piraci”,
zamieniliśmy się w poszukiwaczy SKARBU. W książce znaleźliśmy ukrytą mapę z wytycznymi
oraz zagadkami. Podążając zgodnie ze wskazówkami, krok po kroku byliśmy coraz bliżej
odnalezienia cennego „ ładunku”. Na naszych twarzach widać było podekscytowanie.
Chcieliśmy jak najszybciej zdobyć kolejne przystanki, które finalnie zaprowadziły nas do skarbu.
Na koniec podzieliliśmy łup jak prawdziwi piraci.
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Zapraszamy do galerii
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