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WITAJCIE 
W BIBLIOTECE 

WIĘCEJ INFORMACJI

Strona do nauki języka, 
liczenia, korzystania 

z internetu i zarządzania 
domowymi finansami.

oefenen.nl

wspólne czytanie na głos

Pomoc w Holandii

książki z obrazkami we 
wszystkich językach



Margam i jej córka Yasmin wybrały się po raz 
pierwszy do pobliskiej Biblioteki.

WITAJCIE W BIBLIOTECE

Troszeczkę. 
Mam nadzieję, 

że mają tam też coś 
fajnego dla dzieci.

Margam i Yasmin czytają razem książkę.

Margam i Yasmin rozmawiają z Tessą, 
która pracuje w bibliotece.

Yasmin czyta książkę na komputerze. Może też na nim 
grać w różne gry językowe. 

W internecie można znaleźć gazety we wszystkich 
językach. Margam czyta gazetę w swoim 
ojczystym języku.

W bibliotece mieści sięa dział 
językowy Taalhuis, w którym 
możesz uczyć się języka 
niderlandzkiego.

Tessa pokazuje Margam komputery. W bibliotece 
można też wziąć udział w kursie komputerowym.

W bibliotece znajdziesz też audiobooki, 
płyty z muzyką i filmami.

Margam i Yasmin 
wybrały dla siebie kilka 
książek.

Yasmin używa karty bi-
bliotecznej. Czy wiesz, że 
dzieci mogą wypożyczać 
książki bezpłatnie?

Margam i Yasmin wracają do domu z całym 
mnóstwem książek.

Margam odwiedza kawiarenkę językową w bibliotece. 
Uczy się tu niderlandzkiego poprzez rozmowę 
z wolontariuszem. 

Biblioteka to 
coś więcej…

Jeśli potrzebujesz pomocy 
przy czytaniu, spytaj o to 

pracownika biblioteki. 

Cieszę się, że 
przyszłyście. 

 
Wyrobię 

wam kartę 
biblioteczną. 

Tessa i Margam oglądają 
też razem książki w dziale 

dla dorosłych.

Margam i Yasmin zgłosiły się do projektu głośnego 
czytania książek. Co tydzień do ich domu przychodzi 
ktoś, kto czyta książki dla Yasmin. Czytanie na głos to 
świetny sposób, aby uczyć się języka niderlandzkiego.

Czy też chcesz uzyskać 
dla swojego dziecka pomoc 
w czytaniu książek? Spytaj 
o to pracownika biblioteki.

W dziale dla dzieci Tessa pokazuje Yasmin kolorową 
książeczkę.

Jakie książki 
lubisz, 

Yasmin?

Jak ci się 
podoba ta 
wyprawa?

Możesz tu znaleźć 
świetne książki 

dla siebie.

Audiobook jest 
przyjemnym 

sposobem poznania 
książek w języku 
niderlandzkim 

poprzez ich 
słuchanie. 

Za pomocą 
komputera 
można też 

ćwiczyć język 
niderlandzki.

Biblioteka ma  
swoją kawiarenkę  

językową, Taalcafé. 

Można tu doskonalić  
język poprzez rozmowę  

z taalmaatje – 
wolontariuszem 

pomagającym w nauce 
niderlandzkiego.  

Spytaj o to pracownika 
biblioteki. 


