
Biblioteki dla najmłodszych
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Gminna Biblioteka Publiczna w Łękach Szlacheckich i Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej
w Łękach Szlacheckich po raz kolejny  chętnie włączyły się w działania ogólnopolskiego
programu promocji czytelnictwa i bibliotek.  W dniu 17 maja, już po raz kolejny  w  ramach
Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie  najmłodszych czytelników  obu Bibliotek  z książką.
Dzieci z punktu przedszkolnego wraz z wychowawcami Panią Barbarą Balcerek i Panią Elżbietą
Patek oraz oddziału przedszkolnego  z wychowawczynią  Panią Jolantą Pielużek wysłuchały w
skupieniu kilku  wierszy, które przedstawili ich starsi koledzy-Joanna Więcławska, Jakub
Sosnowski i Igor Małecki.  Ciekawy wiersz „ O Jasiu śpioszku” oraz bajkowe układanki 
zaproponowała opiekun biblioteki szkolnej Pani Elżbieta Więcławska. Dzieci trafnie kojarzyły
treści bajek i wskazanie kolejności wydarzeń  nie sprawiło im żadnej trudności. Dyrektor
Biblioteki Gminnej Pani Marta Stępień zaprosiła uczestników spotkania do rozwiązywania
zagadek. Oczywiście dotyczyły one bajkowych postaci  i literatury dla dzieci. Poprawne
odpowiedzi padały bardzo szybko, nieraz nawet zagadka nie była przeczytana do końca. 
„Prośba książki” to krótki wierszyk, który mówi jak należy właściwie z niej korzystać, aby służyła
nam wszystkim przez długie lata. Dzieci zapoznały się z zasadami właściwego korzystania z
księgozbioru zgromadzonego w Bibliotekach, ale także książek, które mają w domu. Aby
ułatwić im to zadanie na zakończenie spotkania dzieci otrzymały zakładki do książek. 
Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Jego uczestnicy wykazali się bardzo dobrą
znajomością literatury dziecięcej, co bardzo cieszy organizatorów spotkania. Kontynuacją
Tygodnia Bibliotek  było spotkanie już następnego dnia- 18 maja. Gminną Bibliotekę Publiczną
odwiedzili uczniowie oddziału przedszkolnego wraz z panią wychowawczynią. Było to ich
pierwsze spotkanie z biblioteką gminną. Dzieci obejrzały lokal biblioteki, kolorowe książki. Na
pamiątkę spotkania otrzymały zakładki-kolorowe sówki, aby pamiętały o bibliotece i książce.
Mamy nadzieję, że wkrótce już same zaczną korzystać z zasobów biblioteki. Gminna Biblioteka
Publiczna serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym  w organizacje i
uczestnictwo w spotkaniach  w ramach Tygodnia Bibliotek.
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