OD ŒRODY POPIELCOWEJ
DO PONIEDZIA£KU WIELKANOCNEGO

.

.

- zwyczaje w krajach niemieckojêzycznych
.
Czy wiesz, ¿e nie tylko zaj¹czek przynosi dzieciom prezenty
na Wielkanoc? Czy chcesz dowiedzieæ siê, jakie znaczenie
mia³y ogieñ i woda, dlaczego "dzwony odlecia³y do
Rzymu"? Chcesz poznaæ wiele innych ciekawostek zwi¹zanychze zwyczajami wielkanocnymi, a tak¿e nauczyæ siê
wyszukiwania ciekawych informacji na ten temat.
.
Spotkanie w ramach edukacji bibliotecznej sk³ada siê
z prezentacji multimedialnej wprowadzaj¹cej do tematyki
zwyczajów (opisy prezentowane bêd¹ w jêzyku niemieckim)
z polskim komentarzem.
.

Cykl “...bli¿ej”
.

AUSTRIA BLI¯EJ

Multimedialna prelekcja w przystêpny i atrakcyjny
przedstawia najwa¿niejsze wydarzenia historyczne,
informacje o miastach i regionach Austrii oraz kulturze
i osobliwoœciach tego alpejskiego kraju. Uczestnicy prelekcji
wyszukuj¹ i notuj¹ odpowiedzi do quizu oraz ogl¹daj¹ film
.
o Austrii utrwalaj¹cy przedstawiane informacje.

BIBLIOTEKA Z KLAS¥ to oferta Biblioteki Austriackiej w Opolu
skierowana do nauczycieli jêzyka niemieckiego i uczniów ró¿nych
typów szkó³. Biblioteka proponuje atrakcyjne po³¹czenie nauki
z zabaw¹ poprzez wyk³ady multimedialne, warsztaty czy te¿
.
projekcje filmów edukacyjnym.
Oferowane prelekcje uzupe³niaj¹ wiedzê szkoln¹ uczniów o realioznawstwie krajów niemieckojêzycznych, ucz¹ wyszukiwania
.
informacji w katalogu i ksiêgozbiorze.
Grupy zorganizowane (od 10 do 25 osób) zapraszamy na spotkania
w ramach edukacji bibliotecznej w dowolnym terminie ju¿
od godz. 8.30. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez
uczestników wa¿nej karty bibliotecznej. W dniu spotkania istnieje
mo¿liwoœæ zapisania siê lub przed³u¿enia wa¿noœci karty za symbo.
liczn¹ op³at¹ 2 z³.

Prelekcja uzupe³nia wiedzê uczniów o realioznawstwie
Austrii oraz przygotowuje do udzia³u
w konkursie Austria - kraj i mieszkañcy.
.

NIEMCY BLI¯EJ

Niemcy to jednak ciekawa historia, tak¿e ³¹cz¹ca Polaków
i Niemców, przebogata kultura, znakomite osobistoœci czy
urozmaicony krajobraz, co zostanie przedstawione podczas
.
wyk³adu multimedialnego.
Uzupe³niaj¹co oferujemy pokaz filmu krajoznawczego
.
o Niemczech.

.
.

Zg³oszenia:
tel. 77 47 47 085
e-mail: biblioteka-austriacka.opole@wbp.opole.pl

.

Mimo, ¿e Niemcy i Polacy ¿yj¹ niedaleko siebie,
wiedzê o sobie opieraj¹ najczêœciej na stereotypach.
Z jednej strony ci¹¿y przesz³oœæ historyczna, z drugiej
natomiast obraz bogatego Niemca je¿d¿¹cego
mercedesem, pij¹cego piwo na Oktoberfest i ciesz¹cego
.
siê z sukcesów dru¿yn pi³karskich.

.

SZWAJCARIA BLI¯EJ

.

Szwajcaria kojarzy nam siê czêsto z alpejsk¹ idyll¹, byd³em
pas¹cym siê na górskich halach, produkcj¹ sera i czekolady
no i oczywiœcie bankami. Ale co naprawdê o niej wiemy
.
i co warto o niej wiedzieæ.
Wyk³ad multimedialny pt. Szwajcaria bli¿ej w prosty
oraz przystêpny sposób prezentuje t¹ alpejsk¹ republikê
.
i odpowie na takie pytania jak:
Czemu bohaterem narodowym Szwajcarii jest mê¿czyzna,
który trafi³ kusz¹ w jab³ko?, Czemu papie¿a chroni Gwardia
Szwajcarska? - no i oczywiœcie Gdzie mo¿emy spotkaæ Heidi?

Zwyczaje
ADWENT I BO¯E NARODZENIE .
w krajach niemieckojêzycznych

.

Co to jest kalendarz adwentowy? Kto przynosi dzieciom
prezenty? Co mo¿na znaleŸæ na œwi¹tecznym stole
w Niemczech? Sk¹d pochodzi najs³ynniejsza kolêda?
Odpowiedzi na te i inne pytania znaleŸæ mo¿na podczas
barwnego i dŸwiêcznego wyk³adu przygotowanego
.
przez Bibliotekê Austriack¹ w Opolu.

Kultura & jêzyk
SOUND OF GERMANY

.

gwiazdy i trendy niemieckiej sceny muzyczne

.

Prezentacja multimedialna o wspó³czesnej niemieckiej
scenie muzycznej od muzyki klasycznej poprzez pop,
rock a¿ po "Volksmusik". Licznie przyk³ady przybli¿¹
publicznoœci aktualne nurty, niezapomniane hity
jak i ikony niemieckiej muzyki - znane osobistoœci:
.
muzyków, producentów oraz kuratorów.

.
.

MOJA PIERWSZA PODRÓ¯
PO NIEMCZECH

Ksi¹¿ka Mit Felix auf großer Deutschlandreise Annette Langen
opowiada o podró¿y pluszowego zaj¹czka Felixa po Niemczech.
Na warsztatach dzieci œledz¹ przygody zaj¹czka, odkrywaj¹
razem z nim ciekawe miejsca i zaskakuj¹ce skarby. Podró¿ zaczyna siê na wyspie Sylt w pó³nocnych Niemczech i prowadzi
na po³udnie przez takie miasta jak Hamburg, Berlin i Monachium,
a nastêpnie poprzez Schwarzwald i Zag³êbie Ruhry do Münsteru
.
- rodzimego miasta Felixa.
Mit Felix auf großer Deutschlandreise to ksi¹¿ka z serii o pluszowym
zaj¹czku Felixie napisanych przez Annette Langen. Przygody zaj¹czka
.
ilustruje Constanza Droop.

Literatura dla dzieci

GERMAN FOR BEGINNERS

BARDZO G£ODNA G¥SIENICA
Erica Carle

.
.

warsztaty literackie dla m³odszych dzieci

.

Ta najbardziej znana ksi¹¿ka Erica Carle zosta³a przet³umaczona
na 47 jêzyków i sprzedana w 29 milionach egzemplarzy, od lat
na ca³ym œwiecie chêtnie czytana jest dzieciom i przez dzieci.
¯ar³oczna, zielona g¹sienica przemierza œwiat w poszukiwaniu
smacznych k¹sków. Z g¹sienic¹ mo¿na siê nauczyæ wielu rzeczy
.
- liczb, dni tygodnia, nazw owoców.

.

wykorzystanie angielskiego w nauce niemieckiego

W programie:
czytanie tekstu w jêzyku polskim i niemieckim,
piosenka o g¹sienicy , film i prace plastyczne.

Jêzyki angielski i niemiecki s¹ do siebie zarówno
w gramatyce jak i w s³ownictwie podobne.
Dlaczego tak jest i jak wykorzystaæ ten fakt w nauce
jêzyka niemieckiego mo¿na dowiedzieæ siê
.
w tej prezentacji.

.
.
.

.

NIEMIECKI Z GRIMMEM

HUNDERTWASSER

.

Friedensreich Hundertwasser zwany lekarzem architektury,
to s³ynny austriacki malarz, grafik, rzeŸbiarz, performer,
wybitny aktywista ochrony œrodowiska, znany przede
wszystkim z realizacji budowlanych. Styl jego charakteryzuje
unikanie regularnoœci, symetrii i prostych linii. Do swoich
budowli wprowadza³ zieleñ. Stosowa³ odwa¿ne zestawienia
kolorów. Bardzo czêsto urozmaica³ projekty charakterystycznymi unikatowymi w formie i kolorystyce kolumnami. .
Dla grup przygotowano prezentacjê multimedialn¹ oraz
quiz o ¿yciu i twórczoœci Hundertwassera.
.

Cykl “Moja pierwsza podró¿ po ...”
MOJA PIERWSZA PODRÓ¯ PO AUSTRII
warsztaty literackie dla dzieci z ksi¹¿k¹
Das große Österreich-Wimmelbuch
Sabine Wiemers & Saskia Hula

.
warsztaty literacko-jêzykowe dla najm³odszych
Jaœ i Ma³gosia, Roszpunka czy te¿ Œpi¹ca królewna. Bajek braci
Grimm, które znamy i kochamy jest bardzo du¿o. Na warsztatach
przypomnimy sobie znane nam bajki i poznamy nowe, takie jak
na przyk³ad Tetelitury (niem. Rumpelstilzchen). Przy okazji po.
znamy nowe s³ówka i zwroty po niemiecku.
.
Szczegó³owe punkty programu:
.
1. S³ów kilka o braciach Grimm
2. Quiz bajkowy (rozpoznawanie bajek, ich tytu³y po niemiecku)
3. Czytanie wybranej bajki po niemiecku (uproszczone wersje
.
jêzykowe).
Do wyboru: Hänsel und Gretel, Dornröschen, Rumpelstilzchen, Rapunzel.

4. Bajkowe memory - powtórzenie poznanego s³ownictwa
.
5. Malowanie postaci z bajek (opcjonalnie)

Piszemy LISTY

.

warsztaty z ksi¹¿k¹ Annette Langen Neue Briefe von Felix
Ma³a Sophie ma ulubionego pluszowego zaj¹czka Felixa, który
jest jej najlepszym przyjacielem. Felix bardzo lubi podró¿owaæ.
Zwiedzaj¹c œwiat prze¿ywa du¿o przygód i dzieli sie z nimi z
swoj¹ przyjació³k¹ Sophie pisz¹c do niej listy. Neue Briefe von
Felix opowiada o podró¿y Felixa w przesz³oœæ. Zaj¹czek wysy³a
Sophie listy ze œredniowiecza, z czasów Wikingów, Indian,
staro¿ytnej Grecji, Dalekiego Wschodu i epoki kamienia.
.
W programie warsztatów:
.
- kilka s³ów o autorce i bohaterze
.
- o ksi¹¿ce
.
- kino obrazkowe (Bilderbuchkino)
.
- malujemy pocztówkê dla Felixa

.
.
.

Autokar pe³ny spragnionych wra¿eñ ludzi wybiera siê na podró¿
po Austrii. Czego wszystkiego nie zobacz¹ : wioskê w Burgenlandzie, centrum Wiednia, twierdzê w Styrii, zwierzêta ¿yj¹ce w
Alpach Górnej Austrii i winnice wzd³u¿ Dunaju w Dolnej Austrii.
Na warsztatach dzieci poznaj¹ pasa¿erów autokaru i razem
z nimi wybieraj¹ siê na podró¿ po ca³ej Austrii poznaj¹c przy
tym nowe miejsca i ludzi, ich tradycje i styl ¿ycia oraz znane
osoby i wydarzenia historyczne.
.

POCZTA DLA TYGRYSKA Janoscha
.
warsztaty literackie dla dzieci
Na warsztatach dzieci zapoznaj¹ siê z bohaterami ksi¹¿ki
Janoscha, zobacz¹ w kinie obrazkowym jak Misiek i Tygrysek
wynaleŸli pocztê, telegram i telefon, zagraj¹ w memory
z bohaterami bajki oraz zaprojektuj¹ w³asn¹ kartkê pocztow¹.
.
Szczegó³owe punkty programu:
.
1. S³ów kilka o Janoschu i jego s³ynnych bohaterach.
2. Kino obrazkowe Poczta dla tygryska (na ¿yczenie z t³umaczeniem)
.
3. Zabawa w memory
.
4. Malowanie kartek pocztowych
Kredki do malowania, pocztówki i inne materia³y zostan¹
.
udostêpnione na miejscu.

