Plan pracy BPMiG Nowy Dwór Gdański

„Patrz, słońce się śmieje”
Lato w bibliotece 2019
ODDZIAŁ DLA DZIECI

Biblioteka
ODDZIAŁ DLA DZIECI
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdański
tel. : 55 247 26 49

Data

Godzina

Rodzaj zajęć

11°°

Na dobry początek wakacji – gry i zabawy przy muzyce
Wycieczka do zakładu fotograficznego.
Tak widzę moje miasto – inauguracja konkursu fotograficznego

25. VI
wtorek

11°°

Legenda o „Tudze i Olbrzymie”.
Eksperymenty z wodą – cz.1

26.VI
środa

11°°

Spotkanie z Policjantem – pogadanka o zachowaniu bezpieczeństwa
w wakacje. Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy.
Gry i zabawy w parku miejskim.

27.VI
czwartek

11°°

Marudek i Pogodek na wakacjach - wspólne czytanie książki.
Quiz na tabletach na podstawie książki.
Eksperymenty z wodą – cz.2

24.VI
poniedziałek

28.VI
piątek

11°°

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze zdjęcie Nowego
Dworu Gd. pt.: ”Tak widzę moje miasto”
Rozwiązywanie krzyżówki na podstawie informacji o naszym
mieście.

01. VII
poniedziałek

11°°

Zagadki o zwierzętach – kalambury
Jak rysować zwierzęta krok po kroku – szkicowanie ołówkami,
Kodowanie w bibliotece – Photonki poznają zwierzęta.

02.VII
wtorek

11°°

Lapbook czyli „książka na kolanach”– to, co mnie interesuje o …
moich ulubionych zwierzętach

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdański
tel. : 55 247 26 49

Kodowanie w bibliotece – Photonki opowiadają bajki.
03.VII
środa

11°°

04.VII
czwartek

11°°

05.VII
piątek

11°°

08.VII
poniedziałek

11°°

09.VII
wtorek

11°°

Znam taki kraj, którego ty nie znasz – zajęcia z globusem.
Najciekawsze miejsce na Ziemi - zajęcia plastyczne

10.VII
środa

11°°

Wycieczka do ŻOK-u – zwiedzanie Żuławskiego Ośrodka Kultury.
Zabawy w parku miejskim.

Wycieczka do redakcji „Dziennika Bałtyckiego” – jak napisać
artykuł do gazety.
Zabawy w parku miejskim.
Cukierku ty łobuzie – wspólne czytanie książki.
Quiz na tabletach na podstawie książki.
Kodowanie w bibliotece – Photonki uczą się liczyć.
Konkurs recytatorski – recytacja wybranego wiersza o zwierzątkach.
Kodowanie w bibliotece – Photonki szukają drogi do domu.
Dziś z Afryki ma przyjechać do nas gość – zabawa ze śpiewem.
Geo Miki – ciekawostki o różnych miejscach na świecie.
Flaga – poznajemy flagi państw świata

Biblioteka

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdański
tel. : 55 247 26 49

Data
11.VII
czwartek

Godzina

11°°

Mikołajek – wspólne czytanie książki.
Quiz na tabletach na podstawie książki.
Dla moich przyjaciół – zajęcia plastyczne (bransoletki)

11°°

Jaki to owoc? – rozpoznawanie owoców za pomocą smaku.
Byłam w sklepie i kupiłam … - zabawa pamięciowa.
Owocowe szaszłyki - samodzielne przygotowanie szaszłyków
i wspólna uczta.

12.VII
piątek

15 .VII
poniedziałek

Rodzaj zajęć

11°°

Projekt wynalazki – niezwykłe początki zwykłych rzeczy (poznajemy
historię powstania przedmiotów użytkowych)
Poznajemy aplikację Scootie Go – kodowanie z kosmitą

16.VII
wtorek

11°°

17.VII
środa

11°°

Wycieczka do Żuławskiego Parku Historycznego
Zabawy w parku miejskim

11°°

Czarownica piętro niżej – wspólne czytanie książki.
Quiz na tabletach na podstawie książki.
Najprzydatniejszy wynalazek jaki wymyślił człowiek – zajęcia z
książką „Ale patent!” M. Mycielskiej, rozmowa, tworzymy ranking
wynalazków

11°°

Przez żołądek do serca – robimy pyszne „kanapeczki” dla chłopczyka
i dziewczynki
Kodowanie ze Scootie nie jest trudne

18.VII
czwartek

19. VII
piątek

Dawniej i dziś – co jest na obrazku i do czego służy?
Scootie Go – kodowanie z kosmitą.

22.VII
poniedziałek

11°°

Jaka to melodia? - zajęcia z tabletami
Jaki to instrument? - kalambury
Instrument z kartonu – zajęcia plastyczne

23.VII
wtorek

11°°

Bawimy się w telewizję – prezentacja wiadomości, prognozy pogodyzabawy parateatralne
Jeden z Dziesięciu – „teleturniej”

24.VII
środa

11°°

Jak bawiły się nasze babcie i dziadkowie kiedy byli w naszym
wieku? - zabawy w parku miejskim

11°°

Dziewczynka z parku – wspólne czytanie książki
Quiz na tabletach na podstawie książki
Jak namalować radość? Uczucia – malowanie farbami, nadajemy
uczuciom barwy i kształt
Poznajemy „Grę na uczuciach”

11°°

Dzień miłośników książek:
Co wiemy o książkach i ich bohaterach? - turniej wiedzy
Mój ulubiony bohater z książki – zajęcia plastyczne
Napisz własną książkę - wymyślanie treści książki nasze pomysł

11°°

Poznajemy grę „Dino kontra Dino”
Szukamy ciekawostek o dinozaurach w naszej bibliotece
Moje własne puzzle – Dinozaur

11°°

Wykopaliska – szukamy dinozaurów
Kolorowy T. Rex – zajęcia plastyczne
Poznajemy gry – „Jungle Speed”

11°°

Memory dinozaury - zabawa przy muzyce
Gdzie się ukryły dinozaury? - dinozaurowe poszukiwania w
bibliotece

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdański
tel. : 55 247 26 49

25.VII
czwartek

26.VII
piątek

29.VII
poniedziałek

30.VII
wtorek

31.VII
środa

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdański
tel. : 55 247 26 49

1.VIII
czwartek

2.VIII
piątek

11oo

oo

11

Wspólne czytanie książki J. Papuzińskiej „Asiunia”
Quiz na tabletach na podstawie książki
Poznajemy grę: Turniej wiedzy Poznajemy Polskę
Pożegnanie Wakacji:
- prezentacja układów choreograficznych do piosenek
- przedstawienie pt. ”Wakacyjny pociąg”
- gry i zabawy przy muzyce, słodki poczęstunek, rozdanie dyplomów.

Przez cały lipiec i sierpień Oddział dla Dzieci i Czytelnia Internetowa czynne w godzinach otwarcia
biblioteki. Do dyspozycji dzieci: 11 komputerów i 4 tablety z dostępem do internetu, gry planszowe,
puzzle, układanki, klocki, czasopisma dla dzieci.
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

11°°-18°°
11°°-18°°
11°°-15°°
11°°-18°°
11°°-18°°

Wypożyczamy książki i czasopisma do domu, udostępniamy
książki i czasopisma na miejscu w bibliotece. Gry i zabawy
stolikowe, gry i zabawy zręcznościowe i sportowe. Tablety,
zabawy komputerowe, gry komputerowe, Internet.

FILIA W MARYNOWACH

Biblioteka
BIBLIOTEKA
w Marynowach
tel. : 55 247 19 27

Data
25. VI
wtorek

26.VI
środa

27.VI
czwartek

Godzina
11°°

Wakacje czas zacząć
- graffiti na płytkach,
- nasz wakacyjny plakat - zajęcia plastyczne, letnia dekoracja
biblioteki

11°°

Zabawy sportowe i umysłowe:
- skakanki, hula-hop, twister, rzutki, zabawy z piłką,
Nasze ulubione: „Kartofel”, „Kolory”, „Wstążki”, „Rozkazy w kole”,
„Jaki to wyraz?”, „Wakacyjne łamigłówki” i inne

11°°

Morze, nasze morze - obrazy rzeźbione papierem
- zajęcia plastyczne

11°°

Krasnoludki są na świecie - zabawy literacko – plastyczne z
książką Marcina Przewoźniaka „Wielka encyklopedia krasnoludków”
- głośne czytanie wybranych rozdziałów
- śpiewamy piosenki krasnali
- „Mój krasnoludek” - zajęcia plastyczne
- „Tajemnice polskich miast” - ciekawostki z Polski: Wrocław –
miasto krasnoludków

28.VI
piątek

2.VII
wtorek

Rodzaj zajęć

11°°

3.VII
środa
11°°

Wakacyjny pociąg marzeń
- zajęcia plastyczne techniką impresjonistów, ekspozycja prac (z
lokomotywą)
Wycieczka po Polsce
- zabawa z interaktywną „Mapą Polski”
1. Odkrywanie Polski
2. Quiz dla najmłodszych
3. Super quiz

BIBLIOTEKA
w Marynowach
tel. : 55 247 19 27

4.VII
czwartek

11°°

Mój notesik
- zajęcia plastyczno- techniczne metodą decoupage

5.VII
piątek

11°°

Ozdobne świeczniki i wazoniki
- zajęcia plastyczno-techniczne

9.VII
wtorek

TYDZIEŃ W ŚWIECIE SZTUKI
–- cykl zajęć poznawczo - plastycznych
11°°

I. Jan Matejko z książką „Chomik Wincent i świat sztuki”
- poznajemy wielkiego malarza polskiego
- rysujemy metodą kopiowania

10.VII
środa

TYDZIEŃ W ŚWIECIE SZTUKI
11°°

II. Stanisław Wyspiański
- poznajemy życie wielkiego artysty z książką „Chomik Wincent …”
- kolorujemy witraże i nasturcje S. Wyspiańskiego

11.VII
czwartek

TYDZIEŃ W ŚWIECIE SZTUKI
11°°

III. Van Gogh
- głośne czytanie książki Anhalt L. „Van Gogh, Kamil i słoneczniki”
- „Słoneczniki” - zajęcia plastyczne

12.VII
piątek

TYDZIEŃ W ŚWIECIE SZTUKI
11°°

IV. Claude Monet
- głośne czytanie książki Anholt L. „Claude Monet i magiczny ogród”
- „Magiczny ogród Claude Moneta” - zajęcia plastyczne

16.VII
wtorek

11oo

Quilling, czyli cuda z papieru
- zajęcia plastyczne z kolorowymi paseczkami papieru,

Biblioteka
BIBLIOTEKA
w Marynowach
tel. : 55 247 19 27

Data
17.VII
środa

Godzina
11oo

18.VII
czwartek

Rodzaj zajęć
Quilling, czyli cuda z papieru
- zajęcia plastyczne c.d., ekspozycja prac w formie obrazu
Potęga natury

11oo

- zajęcia edukacyjne z książką „Drzewa” Piotra Sochy
- ciekawostki przyrodnicze ze strony internetowej „Matka Natura”
- zajęcia plastyczne „Drzewo życia”

19.VII
piątek

W poszukiwaniu ciekawostek przyrodniczych
oo

11

- wycieczka plenerowa z aparatem fotograficznym,
- prezentacja i ocena wykonanych zdjęć,
- drukowanie i ekspozycja najciekawszych ujęć przyrodniczych.

23.VII
wtorek

Raz na ludowo
oo

11

- zajęcia edukacyjno - plastyczne z książką „Cuda, wianki” M. Oklejak
- sami robimy wycinanki łowickie z motywem kwiatowym, ekspozycja
prac

24.VII
środa

Kogutki łowickie
oo

11

- głośne czytanie fragmentu książki J. Gorzechowskiej „Od Łowicza
grają gracze”
- zajęcia plastyczne „Kogutki z Łowicza”

25.VII
czwartek

26.VII
piątek

Bajkowe skarpetki
oo

11

- konkurs plastyczny na najciekawiej zaprojektowaną parę
skarpetek
Sekretny język kwiatów

oo

11

- zajęcia literacko – plastyczne ze „Słownikiem kwiatów Victorii”
z książki V. Diffenbaugh, albumami kwiatów i Internetem

30.VII
wtorek
BIBLIOTEKA
w Marynowach
tel. : 55 247 19 27

oo

11

11oo

SegregujeMY”
- zajęcia edukacyjne z książką E. Romanow- Pękal „Trzy moce”
(pogadanka o ochronie przyrody)
- „Ratujmy świat przyrody” – tworzymy plakat „Co możemy zrobić,
aby było mniej śmieci?”

11oo

Tęcza, tęcza…
- zajęcia plastyczne (kolorowe solne kompozycje)

31.VII
środa

1.VIII
czwartek

Kolorowe mozaiki
- zajęcia plastyczne z kolorowymi kwadracikami wycinanek
(tworzenie mozaikowych obrazków)
- gra stolikowa „Mozaiki”

URLOP WYPOCZYNKOWY
6.08. – 27.08.2019 r.
2.VIII
piątek

11oo

Piórkiem i węglem
- zajęcia plastyczne (szkicujemy profile twarzy), ekspozycja prac
oprawionych w formie medalionów

28.VIII
środa

11oo

Słoneczniki
- zajęcia plastyczne

29.VIII
czwartek

11oo

Awale- najstarsza gra świata
- tworzymy awale i gramy

30.VIII
piątek

11oo

Pożegnanie lata w bibliotece
- gry i zabawy, rozdanie dyplomów i pamiątek
- „Emocje” - gra stolikowa

wtorek
środa
czwartek
piątek

10°°-17°°
10°°-17°°
11°°-17°°
11°°-17°°

Czytelnia Internetowa (2 stanowiska komputerowe), gry
komputerowe. Gry i zabawy stolikowe i zręcznościowe.
Udostępnianie książek i czasopism na miejscu w bibliotece
i wypożyczanie do domu.

FILIA W LUBIESZEWIE

Biblioteka
BIBLIOTEKA
w Lubieszewie
tel. 55 247 48 30

Data
8. VII
poniedziałek

Godzina

Rodzaj zajęć

13°°

Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam!!! Wchodzę! - powitanie
wakacji, gry, zabawy, konkursy

10. VII
środa

13°°

Nitkowy świat - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem nici, włóczek itp.

11. VII
czwartek

13°°

Ciepło zimno, tajemniczy labirynt i inne zabawy ruchowe
Sam wymyśliłeś – sam zrób - zajęcia kreatywne dla dzieci

13°°

Bajka o Zielonym Kapturku - zajęcia literackie, zajęcia plastyczne

17. VII
środa

13°°

Pani Ogrodniczka - zabawy ruchowe
Nie ma komputera… i co teraz? – turniej gier planszowych

18. VII
czwartek

13°°

Czego nie wiemy, a wiedzieć chcemy – zajęcia na podstawie
księgozbioru i Internetu (wyszukujemy informacji, ciekawostek na
zadany temat)

22. VII
poniedziałek

13°°

Moja pestka może być owocem – opowieść o roślinach i ich
nasionach, zabawa w ogrodnika

24. VII
środa

13°°

Uczuciowa Róża - zajęcia plastyczne

25. VII
czwartek

13°°

W świecie zapachów i przypraw - poznajemy smaki, zapachy
i nazwy przypraw z całego świata

29. VII
poniedziałek

13°°

Rusz głową - zagraj z sową - zagadki dla każdej gromadki

31. VII
środa

13°°

Czy znasz te zawody? - konkurs wiedzy o różnych zawodach,
poznajemy ich nazwy, związane z nimi niebezpieczne sytuacje itp.

15. VII
poniedziałek

BIBLIOTEKA
w Lubieszewie
tel. 55 247 48 30

13°°

Kim jestem? – zabawy, zgadywanki
Lubię czytać bo… - rozmowy na temat ulubionych książek, konkurs
plastyczny (przedstawiamy na rysunku ulubioną opowieść)

5. VIII
poniedziałek

13°°

ANTY - zabawy słowem

7.VIII
środa

13°°

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - to nie modne słowo, tylko realne
zagrożenie, zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych

8. VIII
czwartek

13°°

Szmatka do szmatki i będą... gatki - zajęcia plastyczne, małe
wprawki krawieckie

12. VIII
poniedziałek

13°°

Chrząszcz, trzcina i tak się to zaczyna - łamańce językowe, zajęcia
literackie

14. VIII
środa

13°°

Łańcuch koncentracji, szalony kogut - i inne zabawy ruchowe

19. VIII
czwartek

13°°

Ryżowe wyklejanki - pejzaże - zajęcia plastyczne

21. VIII
poniedziałek

13°°

Flipsowe dzieła - zajęcia plastyczne

22. VIII
czwartek

13°°

Patyczaki – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem darów natury

26. VIII
poniedziałek

13°°

Lokomotywa - zabawy pamięciowe
Ile głów – tyle pomysłów - zajęcia kreatywne dla dzieci

28. VIII
środa

13°°

Krzyżówki dla małej główki – zabawy logiczne, zagadki

29. VIII
czwartek

13°°

Pożegnanie wakacji – gry i zabawy

1. VIII
czwartek

poniedziałek
środa
czwartek

10°°-17°°
11°°-17°°
11°°-17°°

Czytelnia Internetowa (2 stanowiska komputerowe), gry
komputerowe. Gry i zabawy stolikowe i zręcznościowe.
Udostępnianie książek i czasopism na miejscu w bibliotece i
wypożyczanie do domu.

FILIA W KMIECINIE

Biblioteka
BIBLIOTEKA
w Kmiecinie
tel. : 55 247 10 07

Data
24.VI
poniedziałek

Godzina
12°°

Rodzaj zajęć
Razem ze słonkiem – rozpoczęcie akcji lato w bibliotece publicznej
w Kmiecinie
Znajdź zgubę – zabawy na spostrzegawczość

26.VI
środa

12°°

Podróże małe i duże – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier
planszowych:
- Robaczek Stobutek poznaje świat
- Jakie to państwo? Jaka to stolica?

27.VI
czwartek

12°°

Pociąg wyobraźni – gry i zabawy na świeżym powietrzu
Czytanie pod chmurką – zajęcia literackie w plenerze

1.VII
poniedziałek
3,4.VII
środa
czwartek
8.VII
poniedziałek
10, 11.VII
środa
czwartek

15.VII
poniedziałek

12°°

12°°

12°°

12°°

12°°

Motylki z włóczki – zajęcia plastyczno – techniczne
Poszukiwacze skarbów – zabawy.
Triki z balonikami – eksperymenty z wykorzystaniem balonów,
wody, sody, płynu do baniek, wykałaczek i wielu innych
przedmiotów
Sposób na nudę – gry i zabawy stolikowe
Pani Kredka zaprasza – zajęcia plastyczno – techniczne
Kalambury – zabawa towarzyska
Mówiąca piłka – zabawy przed biblioteką:
- balony z wodą
- kto ma więcej piegów
- bieg kelnera i inne
Czytanie pod chmurką – zajęcia literackie w plenerze
Mniszek bawełniany – zajęcia plastyczno – techniczne z
wykorzystaniem rolek, patyczków, waty, korków i białej farby
Co do czego kolego – zagadki, zabawy logiczne

BIBLIOTEKA
w Kmiecinie
tel. : 55 247 10 07

17,18.VII
środa,
czwartek

12°°

Bańka w bańce – eksperymenty
- gasnąca świeczka
- kolorowy kwiatek - gumowe jajko
- barwne wzory na mleku i inne
Skąd ja to znam – zagadki, rebusy

12°°

Pajęczynki – zabawy z włóczką:
- miotełka
- drabina
- spadochron
- filiżanka i inne
Czytanie pod chmurką – zajęcia literackie w plenerze

22.VII
poniedziałek

24,25.VII
Środa
czwartek

29.VII
poniedziałek

12°°

Czary mary! Origami – zajęcia plastyczne, cuda z kartki papieru:
- rybki
- słoneczka
- motylki
Kwadrylion – zabawa logiczna.

12°°

Ja też potrafię – zabawy zręcznościowe
Kamykowe postacie i dekoracje – zajęcia plastyczno – techniczne

31.VII
środa

12°°

Czytam i bawię się – zajęcia literackie na podstawie wybranej
książki
Przeciąganki – gry i zabawy

1, .VIII
czwartek

12°°

Skręcane, zwijane… – zajęcia plastyczno – techniczne
Wygibajtus – zabawa zręcznościowa

12°°

Potworki czytają – zajęcia literackie:
- czytanie książki „Strach ma wielkie oczy!” N. Moost
- jak oswoić strach?
- potworkowy świat
- stempelkowe duszki

5, 7.VIII
poniedziałek
środa

BIBLIOTEKA
w Kmiecinie
tel. : 55 247 10 07

8.VIII
czwartek

poniedziałek
środa
czwartek

12°°

10°°-17°°
12°°-17°°
12°°-17°°

Zakończenie wakacji w bibliotece – gry i zabawy, rozdanie
drobnych upominków i dyplomów
Czytelnia Internetowa (2 stanowiska komputerowe), gry
komputerowe. Gry i zabawy stolikowe i zręcznościowe.
Udostępnianie książek i czasopism na miejscu w bibliotece
i wypożyczanie do domu.

FILIA W JAZOWEJ

Biblioteka
BIBLIOTEKA
w Jazowej
tel.: 55 246 10 89

Data

Godzina

24. VI
poniedziałek

12°°

26. VI
środa

12°°

27.VI
czwartek

Rodzaj zajęć
Wakacji nadszedł czas - gry i zabawy na dobry początek.

W co się bawić? – giełda pomysłów
Mój ulubiony wiersz – zajęcia literacko-plastyczne na podstawie
książek z wierszykami. Plakat do wybranego utworu.

12°°

Czwartkowa herbatka w bibliotece przy książce mówionej
„Gorączka lodu”. Zajęcia plastyczno-techniczne na podstawie
wysłuchanego utworu.

12°°

Jestem bezpieczny w czasie wakacji – poznajemy zasady
bezpiecznego wypoczynku, zabawy edukacyjne.
Czary mary paluszkami – zajęcia plastyczne

12°°

Wakacyjna wyprawa z małą podróżniczką Nelą – zajęcia
z książkami z serii „Nela Mała Reporterka” - wyprawa na wyspę,
której kiedyś nie było.
Kalambury – gra towarzyska.

4.VII
czwartek

12°°

Czwartkowa herbatka – poznajemy ptaki Polski. Spróbuj
rozpoznać ich śpiew.
Malowane ptaszki – zajęcia literacko-plastyczne

8. VII
poniedziałek

12°°

Gry nie komputerowe - tylko planszowe:
Mistrz DOBBLE - turniej
Bystre oko - kto szybciej znajdzie, zabawy na spostrzegawczość

1.VII
poniedziałek

3.VII
środa

BIBLIOTEKA
w Jazowej
tel.: 55 246 10 89

10. VII
środa

12°°

Spacerem po Żuławach – zajęcia w plenerze
Letni krajobraz - zajęcia plastyczne
Porozmawiajmy o… przyjaźni – zajęcia z książką „Wielka księga
wartości” Teresy Blanch, dyskusja.
Mój przyjaciel - zajęcia plastyczne

11.VII
czwartek

12°°

15.VII
poniedziałek

12°°

Zagadkowy dzień - Co do czego mój kolego? - zgadywanki
Bukiet polnych kwiatów z bibuły – zajęcia techniczno.-plastyczne

17.VII
środa

12°°

Opowiem Ci skąd się bierze miód – zajęcia na podstawie książki
„Pszczoły” P. Sochy, pogadanka.
W świecie owadów - zajęcia plastyczne

18.VII
czwartek

12°°

Czwartkowa herbatka „Kraina Oz” – słuchowisko.
Wyklejanka - zajęcia plastyczne

22.VII
poniedziałek

12°°

O kondycję trzeba dbać – zabawy ruchowe
Zabawy z pomysłem - razem pokonujemy wyznaczone zadania

24.VII
środa

12°°

Smacznie – zdrowo – kolorowo - przepis na pyszne śniadanko
- zajęcia kulinarne, poczęstunek

12°°

Czwartkowa herbatka z książką L. F. Baum „Dorota u króla
Gnomów”
Ołówkowy plakat - zajęcia literacko- plastyczne

25.VII
czwartek
29.VII
poniedziałek

31.VII
środa

12°°

12°°

Plaża - zabawy piaskiem kinetycznym
Bańki, bąble, bąbelki – jak zrobić płyn do baniek mydlanych,
puszczamy bańki
Świetna zabawa na cały dzień - zajęcia ruchowe
Malowanki- wyklejanki – zajęcia plastyczne
Latawiec - zajęcia techniczne

BIBLIOTEKA
w Jazowej
tel.: 55 246 10 89

01.08
czwartek

12°°

Czwartkowe spotkanie z książką L. F. Baum „Szczęśliwy zakątek
w Krainie Oz”
Lornetki - zajęcia techniczne

12°°

Projektujemy i budujemy swoją własną, małą wioskę – zajęcia
plastyczno-techniczne
Bawimy się jak dawniej – gry i zabawy sprzed lat

07.08
środa

12°°

Projektujemy i budujemy swoją własną, małą wioskę – ciąg
dalszy zajęć plastyczno-technicznych
Gry i zabawy ruchowe.

8.08
czwartek

12°°

05.08
poniedziałek

poniedziałek
środa
czwartek

10°°-17°°
12°°-17°°
12°°-17°°

Zakończenie wakacyjnych zajęć w bibliotece .
Konkurs recytatorski i jego rozstrzygnięcie z drobnymi
upominkami, gry i zabawy.
Czytelnia Internetowa (2 stanowiska komputerowe), gry
komputerowe. Gry i zabawy stolikowe i zręcznościowe.
Udostępnianie książek i czasopism na miejscu w bibliotece
i wypożyczanie do domu.

FILIA W MARZĘCINIE

Biblioteka
BIBLIOTEKA
w Marzęcinie
tel. 55 245 90 24

Data
24.VI
poniedziałek
25.VI
wtorek

Godzina
11°°

11°°

27.VI
czwartek
11°°

28.VI
piątek

1.VII
poniedziałek

2.VII
wtorek

11°°

11°°

11°°

Rodzaj zajęć
Inauguracja Akcji Lato 2019 - gry, zabawy, konkursy.
SCHODZIMY Z PÓŁEK
Impreza dla dzieci na wolnym powietrzu
- Mecz piłki nożnej na boisku
- gry i zabawy koordynacyjno-ruchowe na „Orliku”
PODRÓŻE MAŁEGO EUROPEJCZYKA
Portugalia
– poznajemy kraje i kulturę Unii Europejskiej – zajęcia plastycznotechniczne
– czytamy bajki i baśnie z Portugalii
– konkurs wiedzy - „Co wiesz o Portugalii?”
Twórczość Juliana Tuwima
– konkurs wiedzy literackiej
– Tuwimowe kalambury - zabawa
Kolega w sieci – wędrówki w wirtualnym świecie – zasady
bezpiecznego serfowania w sieci
- rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,
- konkurs wiedzy o bezpieczeństwie.
Kuchcikowo - Dzień kulinarny: Dzień pieczenia gofrów

BIBLIOTEKA
w Marzęcinie
tel. 55 245 90 24

11°°

PODRÓŻE MAŁEGO EUROPEJCZYKA
Francja
– poznajemy kraje i kulturę Unii Europejskiej – zajęcia plastycznotechniczne
– czytamy bajki i baśnie z Francji
– konkurs wiedzy - „Co wiesz o Francji?”

5.VII
piątek

11°°

Asfaltowe kredowanie – zajęcia na świeżym powietrzu
Od rozrywki do wiedzy - konkurs wiedzy z różnych dziedzin

8.VII
poniedziałek

11°°

4.VII
czwartek

9.VII
wtorek

11°°

11.VII
czwartek
11°°

Lampiony na letnie wieczory - zajęcia plastyczno-techniczne
Dzień Sportu
- zabawy sportowe na boisku - zawody, konkursy
- bawisz się z nami? zabawy w terenie połączone z działaniem na
rzecz środowiska
PODRÓŻE MAŁEGO EUROPEJCZYKA
Hiszpania
– poznajemy kraje i kulturę Unii Europejskiej- zajęcia
plastyczno- techniczne
– czytamy bajki i baśnie z Hiszpanii
– konkurs wiedzy - „Co wiesz o Hiszpanii?”
Dzień z Pomponem
- głośne czytanie książki „Pompon na wakacjach” Joanny Olech
- Jak oswoić smoka? - zajęcia plastyczno- techniczne

12.VII
piątek

11°°

15.VII
poniedziałek

11°°

Kuchcikowo - Dzień kulinarny
„Owocowe smaki lata” - robimy letnią sałatkę owocową

16.VII
wtorek

11°°

Wieloznaczność słów – zabawy słowne dla dzieci
Kalambury literackie – drużynowe zabawy słowno-ruchowe

18.VII
czwartek
BIBLIOTEKA
w Marzęcinie
tel. 55 245 90 24

11°°

19.VII
piątek

11°°

22.VII
poniedziałek

11°°

23.VII
wtorek

11°°

25.VII
czwartek
11°°

26.VII
piątek

poniedziałek
wtorek
czwartek
piątek

11°°

10°°-17°°
10°°-17°°
11°°-17°°
11°°-17°°

PODRÓŻE MAŁEGO EUROPEJCZYKA
Grecja
– poznajemy kraje i kulturę Unii Europejskiej - zajęcia
plastyczno- techniczne
– czytamy bajki i baśnie z Grecji
– konkurs wiedzy - „Co wiesz o Grecji?”
Dzień sportu
- bawisz się z nami? - zabawa w pomidora, bystre oko, sałatka
owocowa, gorące krzesła.
- zabawy sportowe na boisku – zawody, konkursy połączone z
działaniem na rzecz środowiska
Wakacyjna przygoda – plakat malowany palcami, zajęcia
plastyczne
Turniej warcabowy – gramy o tytuł Mistrza Wakacji
Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie! – konkursy,
zagadki
PODRÓŻE MAŁEGO EUROPEJCZYKA
Włochy
– poznajemy kraje i kulturę Unii Europejskiej – zajęcia plastycznotechniczne,
– czytamy bajki i baśnie z Włoch,
– konkurs wiedzy - „Co wiesz o Włoszech?”
Pożegnanie wakacji - konkursy, gry i zabawy, wręczenie
dyplomów i nagród, podziękowanie uczestnikom za udział w
zajęciach, słodki poczęstunek.
Czytelnia Internetowa (2 stanowiska komputerowe), gry
komputerowe. Gry i zabawy stolikowe i zręcznościowe.
Udostępnianie książek i czasopism na miejscu w bibliotece
i wypożyczanie do domu.

