
 
 

W bibliotece na osiedlu dobiegł już końca cykl warsztatów „Mamo, tato nudzi mi się!”. Był 

to projekt przygotowany wiosną 2014 r. przez bibliotekarki z Filii nr 1 dla Dorosłych 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie na Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka", 

prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju 

Bibliotek.  Pomysł na cykl warsztatów skierowanych do rodziców lub opiekunów dzieci w 

wieku od 6 miesięcy do lat 5 zainteresowanych wiedzą z zakresu rozwoju małego dziecka i 

kreatywnym sposobem spędzania z nim czasu spodobał się komisji konkursowej. Na jego 

realizację biblioteka otrzymała 4.500 zł. Fundusze te zostały przeznaczone głównie na zakup 

wyposażenia Kącika Malucha w czytelni Filii nr 2 dla Dzieci i Młodzieży, zakup książek dla 

Filii nr 1 Dla Dorosłych tematycznie związanych z projektem i wynagrodzenia dla 

prowadzących warsztaty.  

Na cykl 8 warsztatów zapisało się 10 rodziców ze swoimi pociechami w wieku od 1,5 roku do 

4 lat. Zajęcia ruszyły 15. maja, skończyły zaś 30. września.  

Najpierw maluchy wraz z opiekunami uczestniczyły w „Zmysłotece” - zajęciach 

plastycznych, prowadzonych przez panią Martę Stańczyk. Ideą warsztatów było pokazanie, 

jak w niekonwencjonalny sposób i przy użyciu ogólnodostępnych produktów spędzić czas na 

wspólnej zabawie. Bardzo inspirującym materiałem okazały się ... rolki po papierze 

toaletowym. Dzieci wspólnie z dorosłymi robiły z nich pszczółki, tworzyły mozaiki, 

stemplując nimi na kartonach koła. Ponadto popularne były: woda, papierowe talerzyki, 

makaron, kasztany i żołędzie, liście itp. Dzieci lepiły stworki z plasteliny, tworzyły 

bąbelkowe potworki, mierzyły się z trudną sztuką origami, malowały świecą obrazy, 

projektowały okładki do książeczek i ramki, robiły maski i korale oraz zwierzątka i wiele, 

wiele innych. Wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli, twórczo spędzali czas, a przede 

wszystkim – świetnie się bawili.  

Zmysłotekę” uzupełniały 3 dwugodzinne warsztaty psychologiczne dla rodziców lub 

opiekunów.  Rodzice zostawiali dzieci pod opieką bibliotekarek – animatorek i w czytelni dla 

dorosłych spotykali się z panią psycholog Ewą Pałasz. Mieli możliwość nie tylko skorzystania 



z ogromnej wiedzy i doświadczenia prowadzącej, ale także dzielenia się swoimi 

wątpliwościami i uwagami. Dzieci, w czasie, gdy rodzice uczestniczyli w zajęciach z 

psychologiem, bawiły się i tworzyły swoje „dzieła” wykorzystując stare gazety, tekturowe 

tulejki, kawałki styropianu i sznurka. Miały także ochotę na zabawy ruchowe i indywidualne 

w nowopowstałym Kąciku Malucha. Już w trakcie trwania projektu spędzanie czasu w 

Kąciku Malucha stało się bardzo popularne wśród najmłodszych mieszkańców Ozorkowa,  

i to nie tylko czytelników biblioteki. 

 

 

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszy się także powstały dla dorosłych księgozbiór 

tematyczny, zawierający tytuły poświęcone psychologii małego dziecka oraz sposobom 

aktywnego i twórczego spędzania czasu z najmłodszymi. Po zakończeniu części warsztatowej 

beneficjenci projektu zorganizowali wystawę „A sio, nudo!”, na której zamieszczono prace 

dzieci i rodziców oraz zdjęcia dokumentujące przebieg zajęć. 

Wiele wskazuje na to, że w czasie trwania projektu i rodzice, i dzieci świetnie się bawili. 

Opiekunowie nie tylko z radością przyglądali się tworzącym pierwsze "dzieła" dzieciom, ale 

także bardzo chętnie  i aktywnie w tym procesie  uczestniczyli. Dzieci zaś nie tylko tworzyły 

pierwsze poważne „dzieła”, ale przede wszystkim cieszyły się z obecności i pomocy 

rodziców. Ważne, że wszyscy czerpali przyjemność ze wspólnego spędzania czasu.  

Zapraszamy do obejrzenia naszego bloga na http://prb-projekt.blogspot.com/.   
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