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http://nightlibrary.blogspot.com/


W projekcie wzięła udział grupa uczniów  
z klas IV i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu  

oraz dzieci ze Słowacji, Słowenii i Czech.  



Dwie dziewczynki przez 
przypadek zostają na noc  

w bibliotece.  
 

Jedna z nich bardzo lubi 
książki, druga nie znosi 

czytania.  
 

W nocy książki ożywają,  
a ich bohaterowie 
zapraszają dzieci  

do magicznego świata 
książek. 



Elektroniczna książka w formie bloga w wersji angielskiej i polskiej. 

REZULTATY WSPÓLNEJ PRACY, NAUKI I ZABAWY 

http://nightlibrarybook.blogspot.com/
http://nightlibrarybook.blogspot.com/
http://nightlibrary1.blogspot.com/
http://nightlibrarybook.blogspot.com/
http://nightlibrary1.blogspot.com/


Elektroniczna książka w formie e-booka, także do pobrania i wydrukowania 

http://glossi.com/etwinners/21519-a-night-the-library
http://glossi.com/etwinners/21519-a-night-the-library
http://glossi.com/etwinners/21519-a-night-the-library
http://issuu.com/teresa51/docs/interactive_book
http://www.slideboom.com/presentations/754615/The-common-interactive-book
http://issuu.com/teresa51/docs/interactive_book
http://www.slideboom.com/presentations/754615/The-common-interactive-book


Wyłoniona w konkursie maskotka projektu – skrzat biblioteczny -  
dba o książki i czytelników. 



Prezentacje wybranych współczesnych książek popularnych w naszych krajach.  

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/03/our-favourite-national-book_13.html
http://redchair1.blogspot.com/


Wspólny leksykon bibliotecznych moli, duchów i straszydeł   
został wyróżniony w konkursie Czeskiego Centrum Ekologicznego. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/my-majesty-book_27.html


Wielojęzyczne video – słowniki  tematyczne zawierające słownictwo  
związane z książką (scenki prezentujące poszczególne słowa) 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uUrFaZKXpsY


Wspólny ilustrowany słownik angielsko-czesko-polsko-słowacko-słoweński. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/our-picture-dictionary.html
http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/our-picture-dictionary.html


Konkursy sprawdzające znajomość słówek. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBdW3dApFLM
http://vimeo.com/65952576


Książeczki elektroniczne – bajeczki opowiadania napisane przez uczniów. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/we-write-books.html
http://storybird.com/books/meeting-with-an-author/
http://storybird.com/books/ucja-and-books/
http://storybird.com/books/secrets-of-a-fairy-tale/
http://storybird.com/books/snow-flake-and-vampires/


Elektroniczne komiksy zachęcające do czytania. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/01/our-comic-books-about-reading.html


Filmiki i animacje promujące czytanie oraz prezentujące marzenia dzieci. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/01/films-about-reading.html
http://domo.goanimate.com/go/movie/09DmUqaOFLwM?utm_source=emailshare&uid=0Yr7wWjx1yUw
http://domo.goanimate.com/go/movie/0yLjGQrR_Yzw?utm_source=emailshare&uid=0Yr7wWjx1yUw
http://domo.goanimate.com/go/movie/0AB1DlIAojwc?utm_source=emailshare&uid=0Yr7wWjx1yUw


Quizy, gry i zabawy literackie i językowe tworzone przez uczniów i nauczycieli. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/01/quizzes-puzzles-tasks.html


Nocne spotkanie w bibliotece  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b4KZcWRa16M
http://nightlibrary.blogspot.com/2013/03/polish-night-in-library.html


Prezentacje multimedialne o ulubionych książkach. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/01/poland-our-favorite-books-presentations.html


Interaktywne obrazki popularyzujące wybrane książki. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/04/interactive-images.html
https://www.thinglink.com/scene/381360153514999810
https://www.thinglink.com/scene/381320144703455234


Elektroniczne plakaty popularnych książek. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2012/11/our-favorite-books.html
http://sp1bol.edu.glogster.com/favorite-books-olas
http://sp1bol.edu.glogster.com/favorite-books-oleks


Polecaliśmy ciekawe książki miesiąca.   

http://nightlibrary.blogspot.com/2012/12/books-of-month.html


Zorganizowaliśmy i wzięliśmy udział w wielu imprezach czytelniczych: 
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 



Baśniowa Parada 

http://nightlibrary.blogspot.com/2012/11/poland-fabulous-fashion-show.html


Maraton Czytania  

http://nightlibrary.blogspot.com/2012/11/poland-international-school-library.html


Szkolne bajkopisanie 

http://www.storyjumper.com/book/index/8691642/Aliens-in-Boles%C5%82awiec


Zaprezentowaliśmy naszych ulubionych bohaterów literackich 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/our-favourite-characters.html
http://librariannena.edu.glogster.com/zarjini-najljubsi-knjizni-junaki/
http://vimeo.com/60027074


Konkursy: Wakacje z ulubioną postacią literacką i zakładkę do książki  
- przeprowadzony samodzielnie przez uczniów. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/04/a-contest-for-most-interesting-bookmark.html


Przedstawiliśmy swoje i europejskie biblioteki. 



Poznaliśmy budowę i proces powstawania książki. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/how-is-book-made_9.html


Porównaliśmy preferencje czytelnicze na przestrzeni trzech pokoleń:  
dzieci – rodziców – dziadków. 



Blog projektu redagowany przez wszystkich partnerów. 

http://nightlibrary.blogspot.com/


Dziennik projektu oraz uporządkowane materiały na platformie TwinSpace. 

http://twinblog.etwinning.net/58573/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p88161/welcome;jsessionid=4109E2F3F2379C27B95FB4FC548FAE57


Udostępniamy zbiór darmowych narzędzi i programów  
(przede wszystkim do tworzenia książek) wykorzystanych w projekcie. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2012/12/tools-used-in-project.html
http://nightlibrary.blogspot.com/2012/12/tools-used-in-project.html


Udostępniamy zbiór darmowych narzędzi i programów  
(przede wszystkim do tworzenia książek) wykorzystanych w projekcie. 

http://nightlibrary.blogspot.com/2012/12/tools-used-in-project.html
http://nightlibrary.blogspot.com/2013/01/bookemon.html
http://nightlibrary.blogspot.com/2013/02/flipsnack.html


Dziękuję za uwagę. 

http://nightlibrary.blogspot.com/ 

http://nightlibrary.blogspot.com/

