
Warsztaty i zajęcia biblioteczne w roku szkolnym 2021/22

Szkoła Podstawowa w Malcu wraz z Biblioteką w Kętach –Filia Nowa Wieś 
proponują uczniom szkoły atrakcyjne warsztaty biblioteczne:

1. Artystyczny recykling książki

Termin realizacji: grudzień 2021

Adresat: uczniowie z klasy 3-6

Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze z wykorzystaniem book foldingu, czyli 
metody twórczego wykorzystania starych, przeznaczonych na makulaturę 
książek. Przez odpowiednie zaginanie i dekorowanie kartek uczniowie będą 
mogli stworzyć prawdziwe arcydzieła, dając w ten sposób nowe życie książkom 
i ratując je przed zniszczeniem.

2. Wartość zamknięta w twórczości

Termin realizacji: październik 2021

Adresat: uczniowie z klasy 1-2

Na potrzeby zajęć zostanie wykorzystany wiersz pt. „Takie coś” w przekładzie 
Andrzeja Nowickiego, z tomu poezji wydanego nakładem wydawnictwa 



Drzewo Babel (2006) pt. „Dong, co ma świecący nos” autorstwa Edwarda 
Leara, poety absurdysty tworzącego w Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Tekst 
traktuje o inności wobec zastanej rzeczywistości. Bohater -Takie Coś, wędruje 
pośród krain należących do świata zwierząt, ptaków, owadów, wzbudzając 
zdziwienie i zainteresowanie ich mieszkańców. Choć swoją innością nie 
przystaje do żadnego z nich, to samotnie podróżując po obcych krainach sam 
daje świadectwo ciekawości świata, otwarcia i przyjaźni. Tematyka wiersza jest 
znakomitym pretekstem do dyskusji o wszelkich innościach i wkluczeniach, czy
to z powodu pochodzenia, religii, koloru skóry, otyłości, choroby, czy też 
innego myślenia i światopoglądu. Za pomocą projektu graficzno-
typograficznego, stworzona na podstawie wiersza książka staje się pretekstem 
do rozmowy o tolerancji wśród dzieci, a jednocześnie materiałem do 
kreatywnych działań plastyczno-typograficznych i teatralnych.

3. Nowe technologie. Jak zmieniają świat?

Termin realizacji: styczeń 2022

Adresat: uczniowie z klas 4-8

Uczniowie klas przyjrzą się bliżej zastosowaniom nowych technologii. Zbadają, 
jak działa Internet, komputer czy telefon komórkowy, dowiedzą się, jakie są 
zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz co to jest cyberbulling i jak
się przejawia.

4. Ziemniaczany król

Termin realizacji: marzec 2022

Adresat: uczniowie z klas 4-8

Celem zajęć jest wzmocnienie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez 
warsztaty poświęcone Henrykowi Dołkowskiemu, uznawanego za ojca polskiej 
hodowli ziemniaka. Henryk Dołkowski (1841-1916) to Kęczanin z rolniczym 
zacięciem, który spopularyzował na ziemiach polskich hodowlę ziemniaków. 
Uzyskał 99 odmian kartofli, plennych i odpornych na choroby. Jego osiągnięcia 
w dziedzinie hodowli ziemniaka były nagradzane na międzynarodowych 
wystawach. Postać H. Dołkowskiego znana jest wąskiemu gronu odbiorców, a 
jego dokonania zostały zapomniane. Niesłusznie, bo w pierwszej połowie XIX 
wieku polskie ziemniaki z kęckich hodowli uprawiano w wielu krajach Europy. 
Aby poszerzyć wiedzę na ten temat pragniemy sięgnąć po nowoczesne źródła 
przekazu a interdyscyplinarny charakter zajęć dla młodzieży sprawi, że wiedza 



się utrwali. Historia Dołkowskiego jest jednocześnie lekcją chemii, fizyki, 
informatyki, plastyki, prac technicznych i lekcją lokalnego patriotyzmu. 


