PLAN PRACY
“F E R I E 2019”
▪

Oddział dla Dzieci w Nowym Dworze Gdańskim

▪

Filia w Marynowach

▪

Filia w Lubieszewie

▪

Filia w Kmiecinie

▪

Filia w Jazowej

▪

Filia w Marzęcinie
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Biblioteka
ODDZIAŁ DLA DZIECI
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Nowy Dwór
Gdański
tel. : 055 247-26-49

Data

Godzina

11.02
poniedziałek

11:00

12.02
wtorek

11:00

Strona internetowa
http://bpndg.org

Rodzaj zajęć
Powitanie Ferii 2019 - Balonikowe zwierzaki –
zajęcia kreatywne, gry i zabawy przy muzyce,
malowanie twarzy. Zabawa z cyklu: Gry offline –
pt. MUCHA.
Gość z Afryki – zabawy ze śpiewem, „Pajączek na
rowerze” wspólne czytanie książki, quiz. Zajęcia z
tabletami. Zabawa z cyklu: Gry offline – pt.
Pikselkowy rysunek.
Zgadnij jak mam na imię? – zabawa integracyjna.
Biblioteczne show MAM TALENT – zaśpiewaj,
zatańcz, zarecytuj. Zabawa z cyklu Gry offline – pt.
Kolorowy kod.

13.02
środa

11:00

14.02
czwartek

11:00

Głuchy telefon – zabawa integracyjna. Walentynka
metodą quillingu. Zabawa z cyklu: Gry offline – pt.
Tajna informacja.

15.02
piątek

11:00

Wyścig rodzin – zabawa ruchowa. Masa solna –
przepis i świetna zabawa. Zabawa z cyklu: Gry
offline – pt. Zbuduj to! (Qubix)

18.02
poniedziałek

11:00

19.02
wtorek

11:00

Kłębuszek – zabawa integracyjna. Czy wiesz jak się
gra w statki? – zabawy na papierze. Zabawa z
cyklu Gry offline – pt. Debugowanie – sztuczka z
kolorowymi karteczkami.
Krzesło parzy – zabawa integracyjna. Wspólne
czytanie książki B. Gawryluk „ Mali bohaterowie”.
Quiz – zajęcia z tabletami. Zabawa z cyklu: Gry
offline – pt. Sudoku.

Odpowiedzialny
Agnieszka
Wolańska
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ODDZIAŁ DLA DZIECI
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Nowy Dwór
Gdański
tel. : 055 247-26-49

20.02
środa

11:00

21.02
czwartek

11:00

22.02
piątek

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

FILIA BIBLIOTECZNA
w Marynowach
tel. : 055 247-19-27

Wtorek
12.02
Środa
13.02
Czwartek
14.02

11:00

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

Gry i zabawy stolikowe, zręcznościowe.
Zabawy z komputerem i Internetem, gry
komputerowe – bezpłatny dostęp do Internetu: 4
tablety w Oddziale dla Dzieci i 12 stanowisk
komputerowych w Czytelni.
Udostępnianie książek i czasopism na miejscu
i wypożyczanie do domu.
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Kaligrafia, czyli pięknie piszę - zajęcia literacko plastyczne o sztuce pisania. „W czym pomaga
kaligrafia?” zajęcia praktyczne z pięknego pisania.

11

00

Jedzie pociąg z daleka - zajęcia z książką
„Legendarne podróże – pociągi”
- zabawa z wierszem J. Tuwima „Lokomotywa”

1100

1100

Agnieszka
Wolańska

Rzuć kostką – zabawa przy muzyce. Nowodworski
Klub Kabaretowy – parodiowanie znanych
kabaretów. Pożegnanie ferii, słodki poczęstunek.

00

1500
Piątek
15.02

Ja muzykantem i komediantem – zabawa ze
śpiewem. Jaka to melodia? - quiz. Lubię grać na… –
zajęcia plastyczne.
Rzucamy się śnieżkami – zabawa ruchowa. Zabawa
choinkowa – zabawy przy muzyce, gry, konkursy.

Ptaki zimujące w Polsce
- konkurs plastyczny w formie kolażu
- ekspozycja prac
Flirt towarzyski zabawa z głośnym czytaniem
Malowanie obrazów na śniegu – zabawy na
świeżym powietrzu

Danuta
Myszka
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FILIA BIBLIOTECZNA
w Marynowach
tel. : 055 247-19-27

Wtorek
19.02

1100

Środa
20.02

1100

Kalambury - zabawy bez słów
(„Mój ulubiony bohater książkowy”,
„Kto pierwszy ten lepszy”,
„Literacka dziesiątka”, „Kalambury rysunkowe”)
Papierowe rozety
- zajęcia plastyczne z kolorowym papierem,
- dekoracja biblioteki na zabawę karnawałową

1100

Choinka – zabawy i konkursy karnawałowe przy
choince z poczęstunkiem
Finał konkursu czytelniczego „Czytelnik roku 2018”
– trzy grupy wiekowe.

Piątek
22.02

1100

Klub Miłośników Gier Stolikowych - rozgrywki
stolikowe przy ulubionych grach: Kolejka,
Rummikub, Scriba, Czacha dymi, Monopol i inne
Dyplomy dla uczestników akcji „Ferie w bibliotece
2019”

wtorek
środa
czwartek
piątek

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

FILIA BIBLIOTECZNA
w Lubieszewie

Poniedziałek
11.02

12°°

Ferie dla Małych i Dużych – gry i zabawy

tel. : 055 247-48-30

Środa
13.02

13°°

Flipsowe dynie i inne cuda - zajęcia plastyczne

Czwartek
14.02

13°°

Frotaż liści i kory - zabawy plastyczne

Czwartek
21.02

Danuta
Myszka

Gry i zabawy stolikowe, zręcznościowe. Zabawy
z komputerem i Internetem - 2 stanowiska
komputerowe z bezpłatnym dostępem
do Internetu. Udostępnianie książek i czasopism
na miejscu i wypożyczanie do domu.
Natalia
Reinke
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FILIA BIBLIOTECZNA
w Lubieszewie

Poniedziałek
18.02

12°°

Szalone stopy - malowanie stopami, zabawy, zajęcia
plastyczne

tel. : 055 247-48-30

Środa
20.02

13°°

Jak zrobić Gniotka? - zajęcia plastyczne

Czwartek
21.02

13°°

Papierowe pióra, tęczowe dłonie - zajęcia
plastyczne, zabawy

Natalia
Reinke

Gry i zabawy stolikowe, zręcznościowe. Zabawy z
poniedziałek 10°°- 17°° komputerem i Internetem - 2 stanowiska
środa
12°°- 17°° komputerowe z bezpłatnym dostępem do
czwartek
12°°- 17°° Internetu. Udostępnianie książek i czasopism
na miejscu i wypożyczanie do domu.
FILIA BIBLIOTECZNA
w Kmiecinie
tel.: 055 247-10-07

Poniedziałek
11.02

Środa
13.02
Czwartek
14.02
Poniedziałek
18.02

12°°

12°°

12°°

12°°

Nuda? To się nie uda! – rozpoczęcie ferii zimowych
2019 w bibliotece.(konkursy, gry i zabawy)
Harmonijkowe bałwany – zajęcia plastyczno –
techniczne.
„Zagubiony pingwinek” A. Cobb – zajęcia literackie:
- czytanie książeczki
- konkurs plastyczny
Anagramy – zabawa logiczna
Zimowe drzewko szczęścia… – zajęcia plastycznotechniczne
Niesamowite opowieści – głośne czytanie
Gdy główkuję – nie choruję – zagadki, szarady,
quizy i inne
Ja się nie roztopię! – zajęcia plastyczno–techniczne
- bałwanki

Katarzyna
Mazur
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FILIA BIBLIOTECZNA
w Kmiecinie
tel.: 055 247-10-07

Środa
20.02

Czwartek
21.02

12°°

12°°

Baw się razem z nami – gry i zabawy rozwijające
spostrzegawczość i wyobraźnię
Zimowe inspiracje – zajęcia plastyczno – techniczne
- sikoreczki
- gile
Pożegnanie ferii zimowych – rozdanie dyplomów i
drobnych upominków.
Zabawy słowem
- kto zapamięta najwięcej
- układanie wyrazów
- państwa miasta
Gry i zabawy stolikowe, zręcznościowe. Zabawy
z komputerem i Internetem - 2 stanowiska
komputerowe z bezpłatnym dostępem do
Internetu. Udostępnianie książek i czasopism na
miejscu i wypożyczanie do domu.

poniedziałek
środa
czwartek

10°°-17°°
12°°-17°°
12°°-17°°

FILIA BIBLIOTECZNA
w Jazowej

Poniedziałek
11.02

1100

Moje wymarzone ferie - zabawę czas zacząć!
gry, zabawy

tel.: 055 246-10-89

Środa
13.02

1100

Bajkowy taniec „Wygibajtus” – gry ruchowe
Sonda biblioteczna między książkami - pytamy,
odpowiadamy

Czwartek
14.02

1100

Serduszkowo – zajęcia kreatywne
Walentynki – „wierszykowanie”

Poniedziałek
18.02

1100

Katarzyna
Mazur

Budujemy dużą osadę z klocków
Zaczynamy turniej warcabowy.

Renata
Sionkowska
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Środa
20.02
FILIA BIBLIOTECZNA
w Jazowej

Czwartek
21.02

1100

1100

Kończymy czas laby! - gry i zabawy.
Mini Playback Show - naśladujemy swoich idoli.
Wyłonienie zwycięzcy turnieju warcabowego

poniedziałek
środa
czwartek

10°°-17°°
12°°-17°°
12°°-17°°

Gry i zabawy stolikowe, zręcznościowe. Zabawy
z komputerem i Internetem, gry komputerowe 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym
dostępem do Internetu. Udostępnianie książek i
czasopism na miejscu i wypożyczanie do domu.

Poniedziałek
11.02

11°°

Zabawy i gry przy muzyce.
Czytelnik Ferii 2019 - konkurs Czytelniczy

Wtorek
12.02

11°°

Dzień pieczenia gofrów - zajęcia kulinarne

tel.: 055 246-10-89

FILIA BIBLIOTECZNA
w Marzęcinie
tel.: 055 245-90-24

Zaludniamy osadę postaciami z masy solnej
Dalsza część turnieju warcabowego

Czwartek
14.02

11°°

Piątek
15.02

11°°

Poniedziałek
18.02

11°°

Walentynki w bibliotece
- czytanie książki „Tajemnica miłości”
- turniej wiedzy w parach
- „sercowa laurka”- zajęcia plastyczne
- słodki poczęstunek
Zabawy na śniegu, zimowy spacer, zimowe zabawy
na świeżym powietrzu
Znam polskie przysłowia i powiedzenia
- konkurs wiedzy
Kocia Natura – Dzień Kota (17.02)
- czytanie „kocich książeczek“
- Maski kotów – zajęcia plastyczno-techniczne
- zagadki logiczne, kocie krzyżówki
- zabawy ruchowe

Renata
Sionkowska

Olga
Stolarz

8

FILIA BIBLIOTECZNA
w Marzęcinie

Wtorek
19.02

12°°

Turniej warcabowy – rozgrywki o tytuł Mistrza Ferii
Flirt towarzyski – zabawa-gra

tel.: 055 245-90-24

Czwartek
21.02

11°°

Planety – zajęcia plastyczne
Kosmiczny omnibus – quizy, zagadki

Piątek
22.02

11°°

Wszystko, co dobre, szybko się kończy pożegnanie ferii z grami i konkursami
Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Ferii 2019

poniedziałek
wtorek
czwartek
piątek

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

Gry i zabawy stolikowe, zręcznościowe. Zabawy
z komputerem i Internetem, gry komputerowe - 2
stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem
do Internetu. Udostępnianie książek i czasopism
na miejscu i wypożyczanie do domu.

Olga
Stolarz

